
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (51( )في أحوال األسانيد والمتون  شرح: نظم: )اللؤلؤ المكنون 

 الشيخ / عبد الكريم الخضير
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
اللهم اغفر لناا ولشايانا  ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

  :أما بعد ،ن برحمتك يا أرحم الراحمينوالمستمعي وللحاضرين
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 وليعااااارح الوحااااادان و اااااو مااااان رو  
 ومااااااان كاااااااال  ااااااا ين فياااااااه وجااااااادا
 وماااااان لااااااه أساااااام مفاااااارد أو ل اااااااب  
 كاااااااا)سندر( أو كااااااااا)سفين ( الت ااااااااي

 يطل ااااااااااااون الطب اااااااااااا    شااااااااااااتراك  وال
 وااتلااااف اصااااطالح ماااان قااااد صاااانفا

 وقاااد يكاااون الشاااان أيضاااا  عناااد م        
    ج

 عااااان واحاااااد أو عناااااه راو  ال ساااااو   

 أو ماااااااااا رو  اال حاااااااااادي  واحاااااااااادا

 ُ  أو كنيااااااااااااا  مفاااااااااااااردة أو نساااااااااااااب  

 أبااااااااو العبياااااااادين ونحااااااااو اللب ااااااااي

 هالشااايوق ح  ااا افاااي السااان مااا  ل ااا
 فااااي الطب اااااف و ااااو عاااارح ال افااااا

 لهاااااااام عتباااااااااراف  اب ماااااااان طب اااااااااف  
 

 .له وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آ ،وصلى هللا وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 ...................................    وليعااااارح الوحااااادان.................

 
 

ويطلق الوحدان والمنفرردا  باعتبرار أو  ،وليعرف طالب العلم ال سيما من له عناية بهذا الشأن الوحدان من الرواة
واحرد  صعنره إال شرخ يرروِ لم ن وم، عن شخص واحد يسمى من الوحدانيرِو إال ن لم فم ،متعددة طالقا إبإزاء 
 .من الوحدان :يقال له

 عااان واحاااد ........................    وليعااااارح الوحااااادان و اااااو مااااان رو  

 
 

"أو عن"واحد، له إال شيخ  يعني ما ف ، وقرد ألرهذا من المنفرردا  والوحردان "ال سو  "ليس له تلميذ إال واحد  ه راو 
 .ثم أعيد طبعه أخيراً  ،صغير ءطبع قديمًا في الهند في جز ، لك اإلمام مسلم بن الحجاجذ

     ومااااااان كاااااااال  ااااااا ين فياااااااه وجااااااادا

 
 

................................... 

 

 .االسم أولى قباستحقاهذا  واحد له إال شيخ واحد وليس له إال راو  يعني ليس 
.................................... 

 

 
 

 أو ماااااااااا رو  اال حاااااااااادي  واحاااااااااادا

 

إال لرره لرريس  ،آبرري اللحررم :مثرر  ،يعنرري مقرر  ،يعنرري لرريس لرره مررن الحرردي  إال واحررد ،يعنرري تفرررد بروايررة حرردي  واحررد
 .هذا ليس له إال حدي  واحد ،حدي  واحد

     وماااااان لااااااه اساااااام مفاااااارد أو ل اااااااب  

 
 

................................... 

 



ولرده  ، مرن يتصرور أن شرخص بيسرميأجمرد :هرو مثر  سرمي مرن الررواة بهرذا االسرم إال مرا من له اسرم مفررد يعنري
 .نعم ،يعني أحمد زاد نقطة أجمد ،أجمد

    ساااااام مفاااااارد أو ل اااااااب  اوماااااان لااااااه 

 
 

................................... 

 

 .ما يوجد غيره ،لقب مفرد
....................................  

 

 ُ  ب  أو كنيااااااااااااا  مفاااااااااااااردة أو نسااااااااااااا

 

 .البي  الذي يليهكما سيأتي التمثي  في 
 كا)سندر(.......................

 

 
 

................................... 

 

ألنره  ؛لقبروه بالسرفينة ،-صرلى هللا عليره وسرلم-سفينة مولى رسرول هللا  ،لقب وسفينة ،في إال واحد االسم سندر ما
 .ح لم تحمله الروا حم  في بعض األسفار ما

 ...........أو كاااااااااا)سفين ( الت اااااااااي

 

 
 

................................... 

 .العبد الصالح المعروف الصحابي الجلي 
................................... 

 

 
 

 أباااااو العبيااااادين.....................

 

 .من الوحدان :ولذا يقال له ،له نظير في الكنى ما
................................... 

 

 
 

 ................. ونحاااااااااو اللب اااااااااي

 

يتصررور أن تكررون النسرربة لشررخص واحررد مررا نسررب هررذه  ؟تصرروري واحررد صخاللبقري هرر  يمكررن أن تكررون النسرربة لشرر
لكن يمكن أن يتصور في غير النسبة إلى  ،لبق جمعلنسب إلى ا إال لهذا الشخص؟ نعم؟ ما يتصور، ولذاالنسبة 
له عنايرة  هألن ؛بن الحاجب نعم ينتسب إليهاكافية الى الكافيجي نسبة إ ،تاب مثاًل الكافيجيإذا انتسب لك ،القبائ 
أما  ،فمث  هذا متصور ،يختص بها لهم عناية بها إذاً  ما إذًا..، أعمامه وأخواله لهم عناية بها خوانه ما، لكن إبها

 .ال ما يمكنا  ال جد و ا  نسبة إلى نسب قبيلة و 
 

 ب اااااااااااا   والشااااااااااااتراك  يطل ااااااااااااون الط

 

 
 
 

 فاااي السااان مااا  ل اااا الشااايوق ح  اااه
 
 

تصرررنيف الررررواة إلرررى طبقرررا  ينظرررر إلرررى االشرررتراك فررري السرررن إذا أريرررد أو  ،فرررالن مرررن طبقرررة فرررالن :يعنررري إذا قيررر 
 .والشيوخ

 

 والشااااااااااااتراك  يطل ااااااااااااون الطب اااااااااااا   

 

 
 
 

 فاااي السااان مااا  ل اااا الشااايوق ح  اااه
 
 

 .ي األخذ عن الشيوخ فهما من طبقة واحدةوتقاربا ف ،نعم إذا اشتراك اثنان في السن تقاربا في السن
 وااتلااااف اصااااطالح ماااان قااااد صاااانفا

    ج

 فااااي الطب اااااف و ااااو عاااارح ال افااااا 

 

 .العرف الخاص ألن االصطالح هو ؛أو هو اصطالح ،عرف إما أن يكون معروف ال خفاء فيه
 وااتلااااف اصااااطالح ماااان قااااد صاااانفا

    ج

 فااااااااي الطب اااااااااف .................. 

 

ومنهم  ،واحدة ةق، وأتباع التابعين طبوالتابعين كلهم طبقة واحدة ،الصحابة كلهم طبقة واحدة فمثاًل منهم من جع 
ذا  ،مرن طبقرة واحردةبرن مالرك أبرو بكرر وأنرس  :قلنراالصرحابة طبقرة واحردة  :إذا قلنرا ،من جع  الصرحابة طبقرا  وا 



فرري ذلررك المتقرردم  فيسررتوي بررن حبرران جعرر  الصررحابة طبقررة واحرردة ا ،بررن سررعد فرري طبقاتررهاطبقررا  كمررا فعرر   :قلنررا
، وحضرور المشراهد لكن من صنفهم إلى طبقا  حسب السن واألقدمية والسرابقة ،الصغير والكبير منهم ،والمتأخر

صرغار الصرحابة برن عبراس وهرم ، فأنس برن مالرك وابن سعد في طبقاته فيجع  الصحابة أكثر من طبقةاصنيع ك
 .مجرد اصطالح وال مشاحة في االصطالح وهذاال، بكر وعمر مثاًل  ون في طبقة أبيال يكون

 وقاااد يكاااون الشاااان أيضاااا  عناااد م        
    ج

 
 

 ماااااااان طب اااااااااف  باعتباااااااااراف  لهاااااااام
 

يجع  هذا من طبقة من أسلم مرن  ،البدرّين طبقة ،واألنصار طبقة نعم ،يعني إذا جع  المصنف المهاجرين طبقة
وهررذا مرررن  ،اجرين ومرررن طبقررة مرررن أسررلم قبرر  الفرررتحمرررن طبقررة المهرر ،مرررن المهرراجرين ، وهررو أيضرراً قبرر  الفررتح مرررثالً 

المقصرود  ،ومرن صرلى القبلترين طبقرة ،أسلم قب  الفرتح أو بعردهطبقة من وأيضًا من  ،األنصار من طبقة األنصار
 .نعم ،فيه ، وهذا مجرد اصطالح وال مشاحةأنهما يتفاوتون ويختلفون 

 (تذكرة الحفاظ)ا همن أهمو  ،طبقا  الحفاظ تسمى ،الطبقا  ألف فيها أه  الحدي  كتب ،مناسبة ذكر الطبقا بو 
والطبقررا  هررذه تختلررف عررن  ،طبقررا  المحرردثين ،للسرريوطي وكتررب كثيرررة (طبقررا  الحفرراظ)و (أعررالم النرربالءسررير )

ق الذين أسماء الذين إذا أرادوا أن يكتبوا الطبا ، وهذا في السماعإذا أرادوا كتابة الطباق ،الطباق عند أه  الحدي 
 ،رون لهررم طبقررا فسرروأيضررًا أن الم ،فررإذا أثبرر  اسررمه فرري الطبقررة فهررو مررن الطبرراق ،الشرريخ هررذا الكتررابرووا عررن 

المررذاهب  ،طبقررا  المالكيررة ،طبقررا  الحنفيررة ،طبقررا  الشررافعية ،الحنابلررةطبقررا   ،طبقررا  مالفقهرراء كرر  مررذهب لهرر
طبقررا   ،طبقررا  المعتزلررة ،عقائرردفرري ال ينالمخررالف ا،ومررا يتعلررق بهرر ،هرري علررم الكررالم يلررلاأيضررًا طبقررا   األصررلية
دثين التري يرذكر ال سيما طبقا  المحر ،بها لب العلم أن يهتماينبغي لطفكتب الطبقا   نعم ،طبقا  كذا ،الصوفية

طبقرا  الفقهراء يرذكرون أغررب المسرائ  التري  ،هرذا الرراوي  هوأحيانرًا أعلرى مرا يروير ،هرذا الرراوي  فيها أندر ما يرويه
فالعناية بهرا  ،ال توجد في الكتب إال في كتب الطبقا أمور  ،يذكرون أشياء ،يذكرون لطائف ،تفرد بها هذا الفقيه

عبد الجبار جع  في الطبقة األولى  أبو بكر وعمر القاضي :لكن طبقا  المعتزلة جع  في الطبقة األولى ،مهمة
أنرره مررن أشررد النرراس  مررع البخرراري ترررجم لرره فرري طبقررا  الحنفيررة ،كرر  يرردعي ،بكررر وعمررر مررن طبقررا  المعتزلررة أبررو

فالمعتزلرة  ،نعم ك  يفتخرر بمثر  هرذا ،ترجم له في طبقا  الحنابلة والشافعية ،ترجم له في طبقا  المالكية ،عليهم
 ،هررم فرري الطبقررة الثانيررة الحسررن البصررري لكررن ال يسررتغرب هررذا مثرر  جعل ،بكررر وعمررر فرري الطبقررة األولررى أبرراجعلرروا 

يرراهم علررى الن جعلرروه فرري الطبقررة الثانيررة مررن  ،هررو السرربب فرري تسررميتهم معتزلررة ،قرريضالحسررن البصررري الررذي هررو وا 
لكرن م الهرذا مرا ير ن مرن يريرد أن يضريف إلرى فئتره وجماعتره مرن يشررفهلك ،وى ال تثب اهذه دع ،طبقا  المعتزلة

  .نعم، على من يوافقاللوم 
ااااااريِ  ِماااااان   ااااااِديِي َوالتلج  اااااام  ِبالتلع  ِعل   َوال 

اااااااااِديِي َساااااااااب    ع ا َرتِ اااااااااِب َمَراِتاااااااااَب التلع 
اااااااَبَها ِضااااااايِي َأو  َماااااااا َأش  َعاااااااي  التلف   َفَأف 
اااااااااافَ  ِريااااااااااِر الصِ  ااااااااااد  ِبَت       ث اااااااااامل م َؤكل
ااااااااَدا ااااااااف  َواِحااااااااد  َمااااااااا أ  ِ   ث اااااااامل ِبَوص 
ااااااوا اَل َبااااااأ َ  ِبااااااه   وال  َأِمن   ث اااااامل َصااااااد 

ِ ياااااااااا   َقِماااااااااان    ااااااااااَو ِبَتح  ااااااااااِه َفه   َأَ مِ 
ِباااااااااي   َبِ  النل اااااااااح  اااااااااوف  ص  ل َهاااااااااا ث ب   َأول
َتَهااااااااى ااااااااِه ال م ن  ُِ ِاَلي  اااااااا  َكَجَبااااااااِي ال ِحف 
 َكِثَ ااااااااا   ِثَ ااااااااا   َكاااااااااَ ا َماااااااااا َراَدَفاااااااااه  

اااااااف  ِثَ اااااااا   َكَحااااااا ُ  َثب  ااااااااِرَدا اِف  َقاااااااد  أ ف 
َ اِرِ ااااااااهِ  َحااااااااِديِ  َماااااااا   م   َفَصاااااااااِل   ال 



ِل   َوَماااااااااااا َماَثَلَهاااااااااااا اااااااااااَوي   ث ااااااااااامل ص 
َهااااااِم اااااِديِي َمااااا   ِاب  اااااف  ِفاااااي التلع  ل   َوال ا 

ِلااااااااهِ  ل  الثِ َ اااااااا    َكَ و  َعااااااااد  َبَرِنااااااااي ال   َأا 
َلَماااه   ااا   َفاع  اِ  ن ص  اااَد الااادل ح  ِعن  َجااار   َوال 
ل  َفِ ياااااااه   ااااااول  ِمااااااان  َعااااااد  نلَمااااااا َيج   َواِ 
ااااااااااااَرا ااااااااااااِتَرا   َأن  ي َفسل  َوالاااااااااااارلاِج   اش 
ااااااااد  ِمااااااااَن التلَسااااااااا  يِ  َعب  ااااااااَ ِر ال  َيح   َول 
ت اااااااِب  اااااااِريِ  َساااااااب    َفا    َمَراِتاااااااب  التلج 

اااااااااوا َيِلياااااااااِه َكااااااااا لاب   اااااااااا   َدع   َوَوضل
َ اااااااااااااااااِ ِب  اااااااااااااااااتلَهم  ِبال   َراِبع َهاااااااااااااااااا م 
َ  ِبَمااااااأ م ون  َكااااااَ ا ِفيااااااِه َنَظاااااار    َلااااااي 
وح  َوَوا   َأ   َشاااااااااااي   ااااااااااار   َيِليااااااااااِه َمط 
َتاااااااااااااااب   ه م  اَل ي ك   َوَ اااااااااااااااؤ اَلِي َعااااااااااااااان 
َكاااااااار  م ضااااااااَطِرب    ث اااااااامل َضااااااااِعيف  م ن 
ااااااوا ااااااف  َطَعن  ل  َ  ِبااااااَ اَك ِفيااااااِه ا   َلااااااي 

ِكاااااار  ِفيااااااهِ  ااااااِرح  َوت ن  ااااااوا َتع   َقااااااد  َتَ للم 
ااااااااااَت ل ِبااااااااااه   وَن َأن  ي ح  ِتَباااااااااااِر د   ِلاِلع 
اااااااااِدييِ  َح َعَلاااااااااى التلع  ِم الَجااااااااار   َوَقااااااااادِ 

 جج

ِتياااااب  َلَهاااااا اااااَفاِف ِقااااا   ِبَتر   ِماااااَن الصِ 
اااااااااااَلِم َثااااااااااِر اأَلع  ل  َأ   د  َقااااااااااو   َوالاااااااااارل
َ ااااااه   ف ااااااا َلااااااه  َفَح ِ  اااااان  ع ر   َمااااااا َلاااااام  َيك 

َمااااااااااااا   ِصااااااااااااا ااااااااااااار َعِ  الم َكرل  َياَن   للشِ 
ااااااه  ال َبااااااي  ِمن   َ ااااااول  ِفيااااااه  م طلِلاااااا   ي   

َتَباااااااااااَرا اااااااااااه  ِمااااااااااان  َواِحاااااااااااد  م ع   َوَكون 
 ِفياااااااِه َوِمااااااان  َااااااااو    ِبااااااااَل َتَأ  ااااااايِ 
َ ااااااااِ ِب  ااااااااِن ال  ك  اااااااااِ  ور  ااااااااَ ِب النل  َكأ  
ااااااااااِ ب  َكااااااااااَ اَك َيَضاااااااااا    ااااااااااَد   َيك   َوَبع 
َ  َ اِلاااااااك  َكاااااااَ اِ ِب  اااااااِ  َسااااااااِق  َوال َوض 
َتَبااااااار   اااااااه  َساااااااَكت وا اَل ي ع  وك  َعن  ااااااار   َمت 

ِم ِبااااااااااِه  َمااااااااااوِ    ِار  َ  ِبَشااااااااااي  م   َلااااااااااي 
ااااااَرب   ااااااِه ي ض   َماااااا َقااااااد  َرَوو    َبااااااي  َعَلي 
 َفِفياااااااِه َضاااااااع ف  َأو  َمَ اااااااال  م وِجاااااااب  
ُ  َلاااااااايِ ن   اااااااا  ِفيااااااااِه َكااااااااَ ا َساااااااايِ    ِحف 
اااااااوا اااااااوا َعااااااان  َ اااااااؤ اَلِي َماااااااا َنم   َوَكَتب 
َتِباااااااااه   ِهااااااااام  َفان  اااااااااو ِ  م  ااااااااام  َ ا النل  َوِعل 
ِصاااااااييِ  َجَمااااااااِ يِر َعَلاااااااى َتف  اااااااَد ال   ِعن 

 ج 

ألنرره برره يعرررف منزلررة  ؛مررن أهررم مررن يبحرر  فرري هررذا الفررن ،الجرررح والتعرردي  وألفاظهمررامراتررب   مبحرر  هررذا المبحرر
التعردي  كلمرا  وجمر  تبرين منزلرة  فاظل، وأتوثيق الراوي والحكم له بقول روايته، والتعدي  هو هيل، والحكم عالراوي 
 ،بعينره تبرين منزلتره فري الضرعف علرى راو   ، تطلرقوجمر  أيضًا ألفراظويقابله التجريح الذي هو  ،القبولي الراوي ف

 ،هذه المراتب التي تجمع أكثر من لفظ لكنهرا متسراوية فري مرتبرة واحردة هرذه عنرد الحكرم علرى الرراوي يحتراج إليهرا
وهرذا  ،عنرد تصرنيف الررواة مرن حير  القروة والضرعف يحتراج إليهرا ،وعند التعارض بين مرويا  الرواة يحتاج إليهرا

وفيه أيضًا جم  وألفاظ استعملها أهر  الحردي  غامضرة الداللرة  ،وكثير منه واضح الداللة ،يةالفن في غاية األهم
ر فري كالمهرم وأدام النظلكن من عرف اصطالحا  القوم  ،ب  فيها ما يتنازع فيه ه  جرح أو تعدي  ،على المراد

ه  نفهم مرن هرذا أنره تعردي   "دي عدلبين ي" :في جبارة بن المغلس ، فمثاًل لما يقول أبو حاتم مثالً تبين له المراد
التجرريح  ، ثرم تبرين لره أنره مرن أسروأ ألفراظبرن حجرر مردةاوتبعره الحرافظ  ،تعردي  :الحرافظ العراقري يقرول ؟أو تجريح

وه   ؟أو نظر في الرج  وفي حال الرج  وما قي  فيه ؟هذا بالغة مثالً على ه  استدل  ؟من أين "بين يدي عدل"
يعنرري إذا وجرردنا األئمررة كلهررم  ؟حرراتم متسرراه  بحيرر  يعرردل مررن ضررعفوا ؟ وهرر  أبرروتميسررتحق التعرردي  مررن أبرري حررا

" هررذا ال شررك أنرره بررين يرردي عرردل"متشرردد فرري التجررريح هررو يضررعفون جبررارة بررن مغلررس ويقررول فيرره أبررو حرراتم الررذي 
اهر إن ط :قال ،إنه وقف على قصة في كتاب األغاني :بن حجر يقولاالحافظ  ،يوجد ريبة في الراوي يوجس أو 



ال شي، فجاء أحدهم فأخذ هندوبا  إالقائد على مأدبة مع أوالد الرشيد ما كوسة وا  ال باذن ءما قرع وا  ..، أخرذ جانوا 
: فررالن ضرررب العررين فقررال ،فشرركاه إلررى أبيرره ،ضررربه فرري العررين السررليمة ،وهررو أعررور ،ه مررع عينررههنرردوبا  وضرررب

وهذا  ،بن قتيبةوجد في أدب الكاتب الصى بعد ذلك ف، ثم استقيعني هالكة تالفة ،األخرى بين يدي عدلالسلمية و 
أنه ال ينبغي لطالب العلم أن يكرون مقتصررًا علرى فرن واحرد أو أكثرر مرن  ،يبين لنا أهمية التنوع والتفنن في الطلب

وكران علرى شررطة  ،العردل :فوجرد أن العردل شرخص اسرمه ًا،فن بحي  يعوزه فنون أخررى ال عليره أن يكرون مطلعر
هرذا برين يردي  ،صرار هرذا الرجر  برين يردي عردلو  ،عردل: خرذه ياقرال فإذا أراد تبع أن يقتر  شخصراً  ،تبع الحميري 

ال  يعني بيروح نزهرةبين يدي عدل  :فإذا قالواالذي يقت ، صاحب الشرطة   فبرين يردي ،تلرف ويهلركبي إذاً  ؟بيقتر وا 
اسرتعمالها ، نرادرة ،نرادرةعردي  والت للجرح ال شيء، أيضًا هناك ألفاظلف هالك عدل عرف أه  العلم أنها تساوي تآ

مالرك يطلقهرا  مرازا  المحامر ، كمرا فري بعرض األلفراظ،أو مرن ج ،فرالن لريس مرن جمرال المحامر  :قي فإذا  ،نادر
كتررب و كتررب الجرررح والتعرردي   تسررتقر  ألفرراظ كثيرررة جرردًا هررذه تمنررى كثيررر مررن أهرر  العلررم أن  ،فرري عطرراف بررن خالررد

 ،وفري عررف أهر  العلرم ،ويتكلم عليها في اللغرة ،الهتجمع ك ،أللفاظ كلها تجمعا ..، فينظر في هذهكتبو التواريخ 
 ،لكنهرا ليسر  براألمر السره  ،هرذا أمنيرة يتمناهرا الفحرول ، ويجع  النظير إلى نظيرره، والقررين إلرى قرينره،وتصنف

، أهر  العلرم  انة بين اصطالحومقار  ،نفس، وطول العوتحتاج إلى سعة اط ،وتحتاج إلى دربة ،تحتاج إلى خبرة
ال  .فهي أمينة وا 

الجررررح رف مراترررب يعررر ؛ ألنررره كيرررف يحكرررم علرررى الرجرررال وهرررو الالمقصرررود أن هرررذا النررروع ال برررد منررره لطالرررب العلرررم
وجعلهرا أربرع مراترب فري  (،الجررح والتعردي )وأول من رتب هذه المراتب ابن أبي حاتم في كتابره العظريم  ،والتعدي 
ثرم  ،نعرم أنرتم تعرفرون أن األمرر أول مرا يبردأ يكرون قلير  ،لفرظ واحرد  مرتبة بلكومث   ،في التجريح وأربع ،التعدي 

والنرووي كلهرم برن الصرالح احترى  ،فاستمر على هذه المراترب األربعرة مرن جراء بعرده ،بعد ذلك يأتي المتأخر فيزيد
ك  من تبة خامسة في مر  اجاء الذهبي والعراقي فأضاف ،ألفاظ في ك  مرتبة ازادو لكنهم  ،المراتبعلى هذه األربع 
وعنرد السرخاوي  ،س  في التعدي  وس  فري التجرريح فصار بن حجر أضاف مرتبة اثم الحافظ  ،الجرح والتعدي 

وهنرا  ،حسرب مرا ينقردح فري ذهرن العرالم ،أمرور اجتهاديرة ، علرى كر  حرال هرذهسبع في التعدي  وسربع فري التجرريح
 ،طالب العلم في بداية األمر يسلك مسرلك التقليرد ،ألهميةفهذا الموضوع في غاية ا ؟كيف رتب يعني أمثلة ترون 

لكرن  ،لكن إذا تأهر  لره أن يجتهرد ويسرتدرك ويصرحح إذا تأهر  ،األئمة الذين جمعوا وحرروا وضبطوا وأتقنواويقلد 
ششرر  ًا وهررو فرري الحقيقررة لرريس بعرردل غألنررك إذا عرردل  راويرر ؛خطيررر ألن هررذا مزلررق ؛عليرره أال يتعجرر  قبرر  التأهرر 

 ،بهرذا الحردي العمر  هرو فري الحقيقرة ثقرة أيضرًا فرو  علرى األمرة و  ، والعكرس لرو ضرعف  راويراً بقبول حديثرهاألمة 
ال يجروز لره بحرال أن يتصردى  ،بأسرباب الجررح والتعردي  اً عالمر اً ولذا يشترط في الجرارح والناقرد أن يكرون ثقرة أمينر

 .- تعالىإن شاء هللا-على ما سيأتي  ،للجرح والتعدي  وهو غير عارف باألسباب
ااااااريِ  ِماااااان   ااااااِديِي َوالتلج  اااااام  ِبالتلع  ِعل   َوال 

 ج

ِه...............................   َأَ مِ 
 ج

 .من أهم ما يدرس في علوم الحدي 
................................... 

 ج

ِ ياااااااا   َقِماااااااان    ااااااااَو ِبَتح   ...........َفه 
 ج



ال بكسر يعني حري وجدير وخليق ب األولرى يعنري  ،لكرن هنرا مرن قمرن ،برالوجهين ؟بوجره واحرد ؟نعم ؟هافتح الميم وا 
 ؟يش، بينما في قول الحافظ العراقي إأن تكسر الميم
 طالب:.......

ال و أن  افتح ال هذا الحدي  فيه سعة   ؟نعمألنه يجوز الوجهان، اكسر ا 
 طالب:.......

  :اآلنأن   ،تضطرال أحيانًا 
ااااااِديِي َوال اااااام  ِبالتلع  ِعل  ااااااريِ  ِماااااان  َوال   تلج 

 ج

 ................................... 
 ج

 :-تعالى رحمه هللا-لكن في قول الحافظ العراقي  ،قمن :الزم نقول
 وكثرررر اسرررتعمال )عرررن( فررري ذا الررررزمن 

 ج

 إجرررررررررررازة وهررررررررررري بوصررررررررررر  مرررررررررررا قمرررررررررررن  
 ج

 .ألنك تحتاج إلى نعم صدر البي 
ع ا.....  ااااااااااااِديِي َسااااااااااااب   َمَراِتااااااااااااَب التلع 

 

 ................................... 
 ج

  .ثم صار  سبعاً  ،ثم س  ،ثم خمس ،فبدأ  بأربع مراتب ،قلي  ثم يزاد عليهيبدأ ما يبدأ  لأو  ءالشي ،سبع
 ............................. َرتِ ااااااِب 

 

ِباااااااااي    َبِ  النل اااااااااح  اااااااااوف  ص  ل َهاااااااااا ث ب   َأول
 ج

 ،والصرحبة هرذا الوصرف الرذي ال يدانيره أي وصرف ،تعردي الصحابة ال شك أنهم في المرتبة األولى مرن مراترب ال
صرحبة  ،برن حجرر فري المرتبرة األولرى مرن مراترب التعردي احرافظ علهرم اللك جالصحبة، ولرذ أعلى وصف ال يداني

 .-تعالى رحمه هللا-وتبعه الناظم  ،النبي
ِضاااااايِي ................. َعااااااي  التلف   َفَأف 

 جج

 ..................................... 
 ج 

 .أوثق الناس ،يليه أفع  التفضي 
اااااااَبَها ِضااااااايِي َأو  َماااااااا َأش  َعاااااااي  التلف   َفَأف 

 جج

 ................................... 
 ج 

 .يعني بما يوحي بقوة اللفظ
................................... 

 جج

َتَهااااااااى  ااااااااِه ال م ن  ُِ ِاَلي  اااااااا  َكَجَبااااااااِي ال ِحف 
 ج 

هذا جعله ك  من ألف أو ج  من ألرف فري المرتبرة  ،إليه المنتهى في التثب  :إذا قي  ،جب  الحفظفالن  :إذا قي 
 بن حجر نص إلى أن الكن  ،الصحابة ما يحتاجون إلى ذكر في المراتب ،ألنهم ال يذكرون الصحابة ؛األولى

 .وهي أولى من غيرها ،الصحبة ينبغي أن ينص عليها
ِضاااااااايِي .... َعااااااااي  التلف   ...........َفَأف 

 جج

 ................................... 
 ج 

 .المرتبة الثانية ،الثانية هذه
اااااااَبَها ِضااااااايِي َأو  َماااااااا َأش  َعاااااااي  التلف   َفَأف 
ااااااااااَف    ِريااااااااااِر الصِ  ااااااااااد  ِبَت    ث اااااااااامل م َؤكل

 ج

َتَهااااااااى  ااااااااِه ال م ن  ُِ ِاَلي  اااااااا  َكَجَبااااااااِي ال ِحف 
................................... 

 ج 

 .ثقة ثب  ،ثقة ثقة ،د بالتكريرالمؤك
................................... 

 ج

 َكِثَ ااااااااا   ِثَ ااااااااا   َكاااااااااَ ا َماااااااااا َراَدَفاااااااااه   
 ج 



ال َثَبر  ،ألنه عدل ضابط ؛مرادف ثب  يعادل ثقة دنا الثبر  عنر ؟يرش؟ الثبرا  إوالثبر نعرم ثبر  بالسركون  ؟َثْب  وا 
 ؟يش، والثب  إثب  اذالثقة الحافظ الضابط ه

 :.......طالب
 ؟الثب  ؟كيف

 طالب:.......
 ؟كيف

 طالب:.......
 .التخرص ما ينفع ،ال الخراص ما ينفع

 طالب:.......
 .هذا ثب  فالن :إذا قي  ،نعم الكتاب الذي يثب  فيه العالم أسانيده إلى األئمة والكتب

 ة:والثالث
ااااااااااَف    ِريااااااااااِر الصِ  ااااااااااد  ِبَت    ث اااااااااامل م َؤكل

 ج

 ................................... 
 ج 

 :والرابعة
ااااااااَدا ااااااااف  َواِحااااااااد  َمااااااااا أ  ِ   ث اااااااامل ِبَوص 

 ج

 ................................... 
 ج

هر  اإلتبراع مرن قبير   إذا كررناهرا باإلتبراع ،أو أتينرا برالمرادف ثقرة ثبر  ،ثقة ثقة :وقلنا طيب إذا كررنا اللفظ ،ثقة
فررالن ثقررة نقررة اإلتبرراع:  يعنرري يوجررد فرري كتررب ؟ال دون ا  رر التحيررة و كرريعنرري ن ،اكحيرراك هللا وبّيرر :إذا قلرر  ؟التأكيررد
لكررن هرر   ،ال شررك أنهررا أقرروى مررن إفررراد الكلمررة ،فررالن ضررعيف نحيررف :كمررا يقولررون  ،وفررالن ثقررة تقررة بالترراء ،بررالنون 

 .وهي أقوى من اللفظ المفرد ،مح  بح  :أقول ؟ال تأخذه تأخذ حكم التأكيد أو
ااااااااف  َواِحااااااااد  َمااااااااا أ   ااااااااَداث اااااااامل ِبَوص   ِ  

 ج

اااااااااف  ِثَ ااااااااا   ُ  َثب   ............َكَحااااااااااِف
 ج

حرافظ انتهينرا مرن  ،ألنه يحتاج إلى وصف يفيد العدالة ؟لكن حافظ ،ثب  مث  ثقة ؟نعم ؟يعني ه  حافظ مث  ثقة
 .ما تثب  بها ،نعم ،ما تثب  بها ؟لكن العدالة ه  تثبتها كلمة حافظمنه، نعم انتهينا  ،شرط الحفظ

................................... 
 جج

ااااااااِرَدا  اااااااف  ِثَ اااااااا   َقاااااااد  أ ف  ُ  َثب   َكَحااااااااِف
 ج 

بالصررحبة أو قبررول مررن وصررف  ال خررالف فرري ،يعنرري وهررذه المراتررب األربررع ال خررالف فرري قبررول مررن وصررف بهررا
 ،أو أفررد  فيره الصرفة ،أو كرر  فيه الصفة ،أو جب  الحفظ ،إليه المنتهى :أو قي  فيه ،وصف بأفعال التفضي 

 المرتبة الخامسة: المراتب األربعة ال خال ف في قبول من وصف بلفظ من ألفاظها، هذه
اااااااااوا............ وال  َأِمن   ث اااااااامل َصاااااااااد 

 جج

 ................................... 
 ج 

 :ةلثيليها المرتبة الثا ،هذه مرتبة "ال بأ  به"فالن مأمون  ،فالن صدوق  ،يعني مأمون 
................................... 

 جج

َ اِرِ ااااااااهِ   َحااااااااِديِ  َماااااااا   م   َفَصاااااااااِل   ال 
 ج 

يعني أنه يقارب الناس  ،وكالهما بمثابة واحدة ،بفالن مقارَ  ،ب الحدي فالن مقارِ  ون:يقول ،مقاَربه ومثلها أيضًا:
هرري مرتبررة طيررب هررذه المرتبررة الترري  ،ينكررر عليرره ءبمعنررى أنرره ال يتفرررد بشرري ،ويقاربونرره فرري أحرراديثهم ،فرري حديثرره



ال هناك خالف اً واحد به قوالً  جيحت ؟مرتبة صدوق يحتج به أو ال يحتج به ،صدوق  المراتب األربعة ال خالف  ؟وا 
 ؟نعم ،هذه المرتبة مح  خالف ،فيها

 .طالب:.......
ال.. ال ثبرر  ا  يعنرري كلمررة ثقررة و  ،فرري خررالف عنررد مررن يحررتج برره مررا ،االحتجرراج بررهبقررول الأي هررذا علررى  فرري  مرراوا 

 .خالف
 .طالب:.......

 كيف
 .طالب:.......

فظ عردل يعنري اكحرافظ عردل  يعنري مرع الجميرع علرى شران تسراوي حر قرال: لرو ..،هم اآلن كلمة حرافظ يحتراج إلرى
ده حررافظ يعنرري معررروف مررن حفرراظ ار ، اللهررم إال إذا كرران مرر-رحمرره هللا-لكررن هررذا مررا يسررتدرك علررى المؤلررف  ،ثقررة

 ، ومررعمررن كبررار الحفرراظ ..؟الا  حررافظ و هررذا  يكونلرريس بعرردل؟ الشرراذافظ يوجررد حررأن  أال يمكررننعررم يعنرري  ،الحرردي 
 .ذلك ليس بعدل
 .طالب:.......

 ون؟صردوق ويرش بيقولر ؟شروف صردوق ويرش بيقرول بهرا ذلحرين ،ال ،المسألة تحتراج إلرى محاسربةيا أخي، ال  ،ال
ابرن  ،وقبلره أبروه ،الصردوق ب حتجراجاالأبري حراتم مرا يررى  نابمن..،  ءاً بد، نعم أقول: ال ؟مح  اتفاقهذه صدوق 

ن أشررع ،السررخاوي ال يحررتج بررره ،الصررالح ال يحررتج بررره بالعدالرررة إال أنهررا ال تشرررعر  ر لمرراذا؟ ألن كلمرررة صرردوق وا 
ب ؟ شرخص مرا يكرذنعرم ؟لكرن هر  يشرعر بأنره ضرابط ،صردقلقد يكون اإلنسران صردوق مرالزم ل ،بشريطة الضبط

نررص علررى ذلررك قررد و  ،مررا يشرررع بشررريطة الضرربط ؟طهرر  هررذا اللفررظ يشررعر بشررريطة الضررب ،لكررن الضرربط مشررترط
مررن شررهر هررذا أول و  ،آخرررون يرررون أنرره يحررتج بالصرردوق  ،إذًا ال يحررتج بخبررر الصرردوق علررى هررذا القررول ،العلمرراء
وال متررابع،  وال يحتراج إلرى شراهد ،أنره يحرتج بره ،المتررأخرين كلهرم دعليره االصرطالح عنر ، واسرتقربرن حجرراالقرول 

أولئرك الرذين حجرة طيرب  ،حسرن :يقرال، يتوسرط فيره فوال ينرزل إلرى درجرة الضرعيف ،نعم حديثه ليس من الصحيح
، أنر  ال طيرب صردوق  ،صردوق  ؟كيرف نجيرب عنهرا ،انتهينا منهرا ؟حجتهمما  ،ال تشعر بشريطة الضبط :يقولون 

 ،نئةوجاء في بيتك أكثر من مائة من أج  الته ،طيب أن  في يوم عيد ،أعطنا ما يدل عليه اللفظ تدخ  الضبط،
فرالن عنرد البراب بالفعر   :كلر فرتح اسرتأذن يجري يعلمرك يقرول ،افرتح ،نعرم ،فرالن قرم يرا :وك  من طرق الباب قلر 

ال مرررا  يسرررتحق الوصرررف إذاً  ،والثالررر  والعاشرررر والمائرررة كلهرررم كالمهرررم مطرررابق ،والثررراني كرررذلك ،وجدتررره صرررحيح وا 
يمكرن  ؟من الذي جراء أمرس :تقول له ،عن الذي جاء أمس هلكن لو تسأل ،يستحق الوصف بأنه صدوق  ؟يستحق

 ،يعنري هرذا حجررة أن الصردوق قررد يكرون صرردوق مرا يكفرري ؟يعنرري هر  فرري ترالزم بررين الصردق والحفررظ ،مرا يجراوب
 :يقولررون  ؟يررش حجررتهم: إن الصرردوق يحررتج برره إالررذين يقولررون  ،ذلررك شررريطة الضرربط ال بررد منهررا عنرردهم ، ومررعنعررم

يقرول  ؟لري جراء أمرس، يعنري تسرأله مرن اله ولرو مرن غيرر قصردوالذي يقع الخطرأ فري كالمر ،صدوق صيغة مبالغة
، فالرذي صردق فرال يقرع الكرذب منره ال عمردًا وال سرهواً لصدوق صيغة مبالغة يعنري أنره مرالزم ل ،ما أدري وهللا :لك

مررن جرراء برراألمس فيخبرررك عررن عشرررة عشرررين ويبقرى ثمررانين مررا يررذكرهم هررذا مررا يسررتحق الوصررف بصرريغة تسرأله ع



 :أقرول ،ونهرا فري الكتراب؟ فالمسألة دقيقة يا اإلخوان، يمكن مرا تقرؤ ال ما انتبهناا  منتبهين و يضبط، حتى  ،المبالغة
 ،الصردق أنرره مررالزم لمطابقررة الواقررع ؟ويررش المعنررى الصرردق عنرردهم ،اسرتحقاق الوصررف بصرريغة المبالغررة لرره داللتره

الوصررف هررذا فررال يسررتحق  ،الخطررأبمعنررى أنرره ال يقررع منرره  ،بمعنررى أنرره ال يحصرر  مررن الكررذب ال عمرردًا وال سررهواً 
 حضررر اليرروم يعطيررك كرر  ه مررنفررإذا سررألت ، ولررذلك احتجرروا برره وقبلرروه،بصررفة الضرربط اً بالمبالغررة إال إذا كرران متصررف

صدق لمن صادق إلى صدوق يعني أنه مالزم ل همفعدول ،ي حضر أمس يعطيكلفإذا سألته من ال الذين حضروا،
والكرذب عنرد أهر  السرنة يطلرق علرى الكرذب المتعمرد ومرا يقرع  ،وال سرهواً في جميع أحواله فرال يقرع الكرذب ال عمردًا 

 ،هنراك كرالم ال صردق وال كرذب :بخالف المعتزلة الرذين يقولرون عندهم الكذب الصدق و بين ، وال واسطة من خطأ
هرم عنردهم عمومررًا  ،يعنري كررذب فرالن يعنري أخطررأ ،كررذب فرالن عرادي ،صردق هللا وكررذب بطرن أخيرك :نقرول ،نعرم

أمرا مرن يقرع فري كالمره  ،اإلثرم علرى المتعمرد ،لكرن يبقرى مسرألة اإلثرم ،معتمد عند أه  السنة أنره ال واسرطةحتى ال
 .خطأ فهذا ال إثم عليه

وال  َأِمن اااوا..................  ث ااامل َصاااد 
 جج

 ................................... 
 ج 

، فعنرد غيرره هري فري فري ن ال بأس به يعنري ثقرة: فاللبن معين إذا قااوهذه إذا أطلقها  "ال بأ  به"يعني مأمون 
 .بعدها المرتبة السادسة ،متوسطة يصنفونها مع صدوق مرتبة 

................................... 
 جج

َ اِرِ ااااااااهِ   َحااااااااِديِ  َماااااااا   م   َفَصاااااااااِل   ال 
 ج 

 .وق أق  من صد ،فليس  مث  صدوق  ،أو االستشهاد لصالحية أعم من أن تكون لالحتجاجوا
....................... ِل   اااااَوي   ث ااااامل ص 

 جج

 ................................... 
 ج 

 .هذا السابعة
ِل   َوَمااااااااااااا َماَثَلَهااااااااااااا ااااااااااااَوي   ......ص 

 جج

 ................................... 
 ج 

يضررعفه  ءفررإذا قررن برره شري ،أو صردوق يخطرأ ،فري الصرردوق لره أوهررام :وأحيانررًا يقولروا ،وأحيانرًا يقررن بررإن شراء هللا
 .قبوله إال بمتابع مقوي الخالف في عد

ِل   َوَماااااااااااا َماَثَلَهاااااااااااا اااااااااااَوي   ث ااااااااااامل ص 
 جج

ِتياااااب  َلَهاااااا  اااااَفاِف ِقااااا   ِبَتر   ِماااااَن الصِ 
 ج 

 .نظر قسه بما يقاربه من األلفاظ المنصوص عليها المرتبةالم ينص عليه ف اً ذا وجد  لفظيعني إ :قس
ااااادِ  اااااف  ِفاااااي التلع  ل  َهااااااِمَوال ا   يِي َمااااا   ِاب 

 ج

اااااااااااَلِم  َثااااااااااِر اأَلع  ل  َأ   د  َقااااااااااو   َوالاااااااااارل
 ج 

فمثر  هرذا فيره خرالف يررده أكثرر  ،حردثني الثقرة ،حردثني الثقرة :قرال يعني إذا عردل ،الخلف في التعدي  مع اإلبهام
 .ي حالهر فينظل ،ر فيه، فال بد أن يسميه لينظألنه قد يكون ثقة عنده وهو غير ثقة عند غيره ؛أه  العلم

 ومررررررررررررربهم التعررررررررررررردي  لررررررررررررريس يكتفررررررررررررري 
 ج

 بررررررررررره الخطيرررررررررررب والفقيررررررررررره الصررررررررررريرفي  
 ج 

يقرول يتوسرط بعضرهم  ،األكثر أنه ال بد أن يسميه عله أن يكون ثقة عنده وهو عند غيره لريس بثقرة قولعلى ك  
حرردثني  :مالركفرإذا قررال  ،تعديلره علررى اإلبهرام برروع فري حررق أتباعره علريهم أن يقبلرروانره يقبرر  مرن اإلمرام المت: إيقرول

ألنهم يقلدونه  ؛غيره وأعي الشاف هومثله لو قال ،ويصححوا هذا الخبر يوثقوا هذا الراوي،الثقة لزم المالكية كلهم أن 
 !وسيلته الذي هو الراوي  فيفكيف  ،في الغاية في الحكم



َهااااااِم اااااِديِي َمااااا   ِاب  اااااف  ِفاااااي التلع  ل   َوال ا 
 جج

ااااااااااالَ   َثااااااااااِر اأَلع  ل  َأ   د  َقااااااااااو   ِمَوالاااااااااارل
 

 .أخبرني العدل الثقة :قال ءسوا
ل  الثِ َ اااااااا    َعااااااااد  َبَرِنااااااااي ال  ِلااااااااِه َأا   َكَ و 

 جج

َ ااااااه    ف ااااااا َلااااااه  َفَح ِ  اااااان  ع ر   َمااااااا َلاااااام  َيك 
 

هذا  ،إال عن ثقة ، من العلماء من ال يروي جميع أشياخي ثقا  :ومثله لو قال ،لم يكن الشخص معروفاً  يعني ما
 اإلبهام. ه ولو علىأه  العلم إلى توثيقبعض يستروح 

................................... 
 والجااارح عناااد الاااداِ  نصااا   فاعلماااه

 ج 

َ ه     ............................ َفَح ِ 
................................... 

 

أليسر   ،ذابفرالن كر ،فالن متهم ،والعلماء يقدحون فالن ضعيف ،حرم الغيبة -ج  وعال-ن هللا : إقد يقول قائ 
وأمررروالكم  كمءإن دمرررا)) حررررام علررري المسرررلم أن ينتهرررك عررررض أخيررره ،األصررر  أن األعرررراض مصرررونة ؟مرررن الغيبيرررة

ت اااا  ((وأعراضرركم حررررام علرريكم ااَم َأِاياااِه َمي  م  َأن َيأ   اااَي َلح  ك  يعنرري المسرررألة ليسررر   [( سرررورة الحجرررا 21)] }َأي ِحاااب  َأَحاااد 
 "وقرف علرى شرفيرها العلمراء والحكرام ،أعرراض المسرلمين حفررة مرن حفررة النرار" :برن دقيرق العيردالذا يقول  ،بالسهلة

لكرن وقرف علرى شرفيرها العلمراء  ،أعرراض المسرلمين فري غايرة الخطرورة ابن دقيق العيد أن الكالم فريومعنى كالم 
زوا للنراس للنراس فهرم برر  باعتبرار أنهرم متصردرينيعنري  ،ألنهم يقعون أو يوقعون غيرهم ممن يرتكلم فريهم ؛والحكام

أو أنهرم  ؟هرذا معنراه ،برن دقيرق العيرداكرالم  ، علرىفهم علرى شرفيرها يرمرون فيهرا مرن تكلرم فريهم ،وكثر الكالم فيهم
علررى كرر   ،فيخشررى علرريهم منهررا ،بصرردد أن يتكلمرروا فرري النرراس فهررم فرري مزلررة قرردم أن يتكلمرروا فرري النرراس بغيررر حررق

 .يتكلم فيهم، فهم يتكلمون و حال اللفظ محتم 
 عناااد الاااداِ  نصااا   فاعلماااهوالجااارح 

 ج 

 ................................... 
 

 ع في الكالم في اآلخرين قصده محض النصيحة ال شك ما يشركو وكثير من الناس يبدأ الموض ،والدين النصيحة
الغيبة ن ؛ ألفالذي ال يستطيع أن يضبط نفسه ،النفس أثناء الكالم فيأثم بهذا وظظحيلب  أن تتدخ   لكن ال فيه،

ألنره  ؛لكن هنا واجرب أن يرتكلم فري الررواة ،أبيح  في مواضع نعم أبيح  في مواضع أوصلها أه  العلم إلى ستة
ولررذا أورع النرراس األئمررة تكلمرروا  ،إال بهررذا ، التصررحيح والتضرعيف ال يمكررنال ترتم صرريانة الشرررعة المكرمررة إال بهررذا

 مرا وتعرديالً  اً ألنره لروال الكرالم فري الررواة جرحر ؛نتقرادهمقيمرة اللكرن ال  ،انتقدهم من انتقردهم مرن الجهرال ،في الرواة
ألنره ينتقر   ؛الرنفس وظظرحوال تردخ  فيره  ،لكرن علرى اإلنسران أن يهرتم بهرذا البراب ،عرفنا الصحيح مرن الضرعيف

 ،هرذه نصريحة ،ألنره يقرع فري كرذا وكرذا ؛قد تذهب إلرى مسرئول تحرذره مرن فرالن، من كونه نصيحة إلى كونه غيبة
زم وال تتعرردى مررا يررتم برره هررذا اليجررب عليررك أن تقتصررر علررى القرردر الواجررب الرر :أوالً  ،يبقررى أنررك أحفررظ نفسرركلكررن 
ممررا يترتررب  ،مررن حفظررك ءفررإذا خشرري  أن يرردخ  فرري أثنرراء الكررالم شرري ،أنررك تحترراط لنفسررك :األمررر الثرراني ،األمررر
 .نفسه فليحفظ نفسه ألن أهم ما على اإلنسان ؛قص أخيك هذا قفتنعليه 

 ...................................  رح عند الداِ  نص   ..........والج
 

 .إذا دع  إليه الحاجة ،يعني عند الداعي إليه
 ......................نصاا   فاعلمااه
نمااااااا يجااااااول مااااااان عاااااادل ف ياااااااه   وا 

 صااااااااااااايان  للشااااااااااااارع  المكرمااااااااااااا   
 مطل ...............................



  ج 

 ولرذا يقولرون  ،ويجررحو بكر  إنسران يعردل ا هريعنري مر ،عدل والجارح له شروط عند أه  العلمألن الناقد الم ؛بد ال 
ولرره مؤلررف فرري الجرررح  ،ونصرروا علررى أن أبررا الفررتح األزدي ،أهرر  العلررم تكلمرروا حتررى فرري النقرراد يتكلمررون،النقرراد  فرري

ا وقع  في شخص هذا وقرع نعم ألنك إذ ،الفتح األزدي غير مرضي في كالمه على الرجال : وأبوقالوا ،والتعدي 
 .ال بد منهأمر ان منزلته عند أه  العلم منه أو بي ير، فالتحذفي أشخاص

 هعررارف بالسرربب الررذي مررن أجلررمطلررع  ظنررون وأوهررام وتوقعررا  ايررأوي إليرره أمرر ءنعررم مررا يررتكلم إال مررن شرري "مطلاا "
 .والسبب الذي من أجله يجرح ،يعدل

 معتبااااااااااارا وكوناااااااااااه مااااااااااان واحاااااااااااد    والااااااااااااراج  اشااااااااااااترا  أن يفساااااااااااارا
 

لكررن ال يشررترطون التفسررير فرري  ؟يررا أخرريضررعيف لمرراذا  يشررترطون تفسررير الجرررح ،الجرررح يرررجح أهرر  العلررم تفسررير
ضعيف ألنه مثاًل، ضعيف ألنه فاسق  ،تعدديواحد ما يحتاج إلى أن  ءألن الجرح يحص  بشي :يقولون  ،التعدي 
ال بررد أن تعرردد جميررع أسررباب  ؟لرريش عرردل: لرره : عرردل بتقرروللكررن إذا قلرر  ،غيررر ضررابطكررذا ضررعيف ألنرره  ،مبترردع
وال برررد أن ترررذكر جميرررع  ء،يتررررك منهرررا شررري ، لرررو اشرررترطنا تفسرررير التعررردي ، ترررذكر كررر  الواجبرررا  وأنررره مررراالعدالرررة

 ، وعلرى هرذا اشرترطواواحرد ءنعم بينما الجررح يحصر  بشريلزم لكن هذا ما ي ء،المحرما  وأنه لم يقارف منها شي
الرذي يعرول عليهرا أهرر  العلرم مرا فيهررا  ،فيهرا تفسررير وهرو أن كتررب الرجرال مرا ءطيرب يشرك  علررى هرذا شري ،تفسريره
فاشرتراط  ؟قرال ضرعيف لمراذا مرا ..،قرال ،ال برأس بره :قرال فرالن ،ثقة :بن معيناقال  ،ضعيف :قال أحمد ،تفسير

ن كان هو قول األكثر يؤدي إلى تعطي  العم  بهذا الكتب ؤال وأجاب بن الصالح أورد هذا السا ،تفسير الجرح وا 
برن اهرذا كرالم  وال نجزم بضرعفه حترى نقرف علرى السربب، ،إن هذا يوجد عندنا ريبة وتوقف في الراوي  :فقال ،عنه

 ؟يعنري نتوقرف بنسربة تسرعين بالمائرة مرن الررواة الضرعفاء ؟إلرى مترى نتوقرف عليه قروم، لكرن يبقرىوتبعه  ،الصالح
حمرد لمراذا ال برد نسرأل اإلمرام أ ،اب إلرى أخرر كترابضرعيف برداًء مرن أول كتر :كلهرم قرالوا ،يعني لن نقف خرالص

ولرذا يررى  ،أو التوقرف فري جر  السرنة ،وهذا ال شك أنه يترتب عليه تعطير  الكتربوين؟ ؟ وين؟لماذا كذا ؟ضعيف
ألة ألن المسرر ؛يررق أنرره يقبرر  ولررو لررم يفسرررالمفسررر إذا لررم يعررارض بتوث جمررع مررن أهرر  العلررم أن هررذا التجررريح غيررر

 التعردي  والجررح و الفيره  ، لكرن إذا تعرارضقرول الجرارح أولرى مرن إهمالره ا عردل وجررح فإعمرالمر افترض  فري راو  
 ؛إال بجرارح أكثر من واحد نعم قوي أنه لن يكرون  هومنهم من يرى أن الحكم إذا جرح ،فسر الجرح األص  العدالة

 .الظن أنه مجروح بحق م إليه غيره من أه  العلم غلب علىاإلنسان في تقديره لكن إذا أنضألنه قد يخطأ 
................................... 

 جج

َتَباااااااااااَرا  اااااااااااه  ِمااااااااااان  َواِحاااااااااااد  م ع   َوَكون 
 ج 

قياسرًا علرى ترزكيتهم  ،قيراس علرى تزكيرة الشرهود ،نعم من أه  العلم من يشترط فري تعردي  الررواة وتجرريحهم التعردد
 لكرن الشريخ ،اثنران هرحر، أو يجال برد أن يزكيره اثنرانوال عدله إال واحد مرا يقبر ،  يعني لو جاء شاهد ،في الشهود

 .اختار القول الصحيح في المسألة
................................... 

 جج

َتَباااااااااااَرا  اااااااااااه  ِمااااااااااان  َواِحاااااااااااد  م ع   َوَكون 
 ج 

 ،احرردفرري راويره مرن و نقبر  القرول  مررن واحرد إذاً  ؛ ألننررا نقبر  الخبرر بكاملرههرذا هرو الرراجح ا،وكونره مرن واحرد معتبررر 
 :يقول الحافظ العراقي

 وصرررررررررررررررررححوا اكتفررررررررررررررررراؤهم بالواحرررررررررررررررررِد 
 جج

 جرحررررررررررًا وتعررررررررررردياًل خرررررررررررالف الشررررررررررراهِد  
 ج 



 .أما في الجرح والتعدي  يكفي واحد ،الشاهد ال بد من اثنين
ااااااااد  ِمااااااااَن التلَسااااااااا  يِ  َعب  ااااااااَ ِر ال  َيح   َول 

 

 ِفياااِه ............................... 
 ج 

 .التساه  في الجرح
اااااااا َيح  ااااااااد  ِمااااااااَن التلَسااااااااا  يِ َول  َعب   َ ِر ال 

 

 ِفياااااااِه َوِمااااااان  َااااااااو    ِبااااااااَل َتَأ  ااااااايِ  
 ج 

ال يعررف القواعرد التري يررجح بهرا التعردي  أو  ،الرراجح عنردي وهرو مرا تأهر  يقرول:كونه يخوض ويعدل ويصرحح و 
ومًا وعلى وجره وفي هذا لفته من الشيخ وقوله أه  العلم ممن كتب في هذا الباب يحذرون المسلمين عم ،التجريح

الجرح إنما هو نصيحة عند الحاجة  :أوالً  ،الخصوص العلماء وطالب العلم يحذرونهم من الخوض في هذا الباب
 عرفرالشرديد أنره يوجرد اآلن مرن ياألسرف  ، ومرعاألص  صيانة أعراض المسلمين ،الحاجة ال يجوز دع  طيب ما

تردعي ضررره إلرى النراس يحررذر  ،ى مرن تعردي بدعتررهإذا وجرد مبتردع ويخشر ،لرواء الجررح والتعردي  مرن غيرر حاجررة
ذا بررين الخطررأ مررن غيررر تسررمية ،لجررادة يبررين الخطررأ، عرررف شررخص بأنرره ينحررى منحررًا يخررالف امنرره وفهررم النرراس  ،وا 

فعلرى  ؟لكرن عمومرًا النراس ويرش عليرك مرنهم ،بره إذا احتريج إلرى التصرريح يصررح ،خالص يكفي مرن غيرر تسروية
ال يكررون  ،ويحفررظ رصرريده مررن أن يضرريعه ،ويحفررظ علمرره ،علررى اإلنسرران نفسرره أهررم مررا ،اإلنسرران أن يحفررظ نفسرره

كمررا جررراء فرري حررردي   ،ثررم بعرررد ذلررك يوزعهررا علرررى أبغررض النررراس إليرره ،يررأتي بأعمررال ويتعرررب ،مفلسررًا يرروم القيامرررة
ومن اشتغ  بهذه األمرور واشرتغ  بعيروب النراس ونسري عيبره ال شرك  ،فيحذر طالب العلم عليه أن يحفظ ،المفلس

ولمرا قرال  ،  الوصية بحفظ اللسان في نصوص كثيررةال بد من حفظ اللسان، وجاءو  ،ه يحرم بركة العلم والعم أن
ن: "معاذ وهر  يكرب النراس فري النرار علرى وجههرم  ،أمرك يرا معراذ كنعم ثكلت)) :قال ؟خذون بحصائد ألسنتناا لمؤاوا 

مراتررب  -تعررالى رحمرره هللا-ثررم ذكررر النرراظم  ،فرراألمر لرريس بالسرره  ((إال حصررائد ألسررنتهمعلررى منرراخرهم  :أو قررال
 .وجعلها سبعًا كمراتب التعدي  ،التجريح

ت اااااااِب  اااااااِريِ  َساااااااب    َفا    َمَراِتاااااااب  التلج 
 جج

َ ااااااااِ ِب   ااااااااِن ال  ك  اااااااااِ  ور  ااااااااَ ِب النل  َكأ  
 ج 

ب التعرردي  يعنرري لررو أردنررا المقابلررة التامررة بررين مراترر ،يقابرر  المرتبررة الثانيررة مررن مرتررب التعرردي  ،هررذا أفعرر  التفضرري 
وهري األولرى عنرد كثيرر مرن أهر  العلرم الرذين ال  ،ثانية في التعردي ، إذا كان أفع  التفضي  مرتبة ومراتب التجريح

مثرر  مررا  ،وركررن الكررذبنررأتي بأكررذب النرراس  ،وأنهررم ليسرروا بحاجررة إلررى أن يررذكروا فرري المراتررب ،يررذكرون الصررحابة
 .دجال من الدجاجلة :ومثله أيضًا قالوا ،لكذبهذا ركن ا :قالوا ،إليه المنتهى في التثب  :قالوا

 ........................َيِليااِه َكاا لاب  
 جج

 ................................... 
 ج 

 .صيغة المبالغة
ااوا ااا   َدع   ......................َوَوضل

 جج

 ................................... 
 ج 

 .باً يعني وصف بكونه وضاعًا أو كذا
وال شرك أن يكرذب اإلخبرار عنره بأنره يكرذب أقر  مرن كونره مبرالب فري وصرفه بأنره  ،وبعده في المرتبة الثالثرة يكرذب

 .كذاب
................................... 

 جج

ااااااااااِ ب  َكااااااااااَ اَك َيَضاااااااااا     ااااااااااَد   َيك   َوَبع 
 ج 



ا كونرره يكررذب علررى النرراس هررو أمرر ،-عليرره الصررالة والسررالم-المقصررود يكررذب علررى النبرري  ،مثلرره يضررع مثرر  يكررذب
 :يليه -عليه الصالة والسالم-أما يكذب ويضع هذا على النبي  ،الرابع متهم بالكذب

َ اااااااااااااااااِ ِب  اااااااااااااااااتلَهم  ِبال   َراِبع َهاااااااااااااااااا م 
 جج

 ................................... 
 ج 

يكررون  ،ع النرراس يكررذبكالمرره مررفرري  ،أنرره إذا اشررتهر بكذبرره فرري كالمرره العررادي ؟وعرفنررا متررى يررتهم الررراوي بالكررذب
لك ولرو جراء حردي  ال يعررف ، وكرذ-عليه الصرالة والسرالم-متهم وليس بكذاب وال يكذب يعني على النبي  حينئذ  

 .متهم بأنه أخطأ فيه أو ما علم من الدين يكون حينئذ   ،إال من قبله وكونه مخالفًا للقواعد
َ ااااِ ِب   ........................... ِبال 

 جج

اااا ِ    .......................... َوال َوض 
 ج 

 .متهم بالوضع ،متهم بالكذب
................................... 

 جج

 .................. َ  ............َساااِق
 ج 

 .االحتجاج واالعتبار ساقط عن درجة
.................................... 

 جج

َ  َ اِلااااك  َكااااَ اِ ِب    ..............َساااااِق
  ج

يعني ك   ،هلك هالك :الفرائض كلها ،هالك ،متهم بالكذب مرتبةكلها من  ،كذا ذاهب الحدي ، فالن هالك ،الكه
والعررف عنرد أهر  العلرم ال سريما  ،المسرألة اصرطالحية ؟نعرم أو المسرألة اصرطالحية ؟هؤالء الهرالكين مرا هرم ثقرا 

رف عند العلماء المتأخرين نعم غير مرضي بال الع ؟ال غير مرضيا  هلك فالن فهو مرضي و  :المتأخرين إذا قي 
 :مررا  مررن حيرر  اللغررة واصررطالحها الشرررعي معناهررا لكررن معناهررا ،هلررك فررالن أنرره غيررر مرضرري :قررالوا ، إذاشررك

 ،فيها إشكال غوي والشرعي مالفمن ناحية االستعمال ال ،هلك ،وهذا يوسف [( سورة غافر43)] }َحتلى ِاَ ا َ َلَك ق ل ت م  
 ،كرذا ذاهرب الحردي  لريس بمرأمون  ،عمال العرفري ال يسرتعملها أهر  العلرم إال بحرق مرن ال يسرتحق المردحلكن االست

 .يعني على الحدي  ،ليس بمأمون 
َ  ِبَمااااااأ م ون  َكااااااَ ا ِفيااااااِه َنَظاااااار    َلااااااي 

 جج

َتَبااااااار    اااااااه  َساااااااَكت وا اَل ي ع  وك  َعن  ااااااار   َمت 
 ج 

، ال شرك أنهرا تروحي سركتوا عنره ،يعني فيه نظر ،خفيفة ؟كيفخفيفة؟ ال ا  ألفاظ قوية و ، هذه سكتوا عنه ،فيه نظر
ليس وا عنه مث  سكتيعني:  ء،ليس بشي ،به ارم وا عنه على واه ؟وسكتفيه نظر  :كيف تقدم نلك ،سه أمره  بأنه
 ،-تعررالى رحمرره هللا-هررذا خرراص بالبخرراري  ،وفيرره نظررر ،نعررم ،سرركتوا عنرره ءهررم جعلوهررا فرروق لرريس بشرريء؟ بشرري

نعرم فرال يطلرق اللفرظ الشرديد ولرو كران المجرروح  ،تحرري أيضًا وعنده  ،متينورع عنده  -تعالى رحمه هللا-البخاري 
نما يقول ،جرحه شديداً  وال يعتبرر  ،مثر  هالرك وذاهرب ،ويقصرد برذلك أنره شرديد الضرعف ،سركتوا عنره، فيه نظر :وا 

لريس  ،ارم بره ه،طرحروا حديثر اه ،، وو وهري المرتبرة الخامسرة ،ألنهرا فروق مرتبرة مطرروح التري تليهرا ؛كلها شرديدة ،به
 :أصحاب المراتب الخمس "و ؤالي" ء،بشي

َتب   ه م  اَل ي ك   ..................... َعن 
 جج

ااااااَرب    ااااااِه ي ض   َماااااا َقااااااد  َرَوو    َبااااااي  َعَلي 
 ج 

 ؟ابعررةلالستشررهاد وال للمت واوال يصررلح ،كتررب حررديثهم وال يعتبررر بررهيلمرراذا؟ ال  ،هررؤالء روايررتهم وجودهررا مثرر  عرردمها
الرررذي يكتررب حديثررره  ؟لمرراذا نكترررب حررديثهم إذا كرران ضرررعفهم ال ينجبررر ،ينجبررررأنرره ال  ، بمعنرررىألن ضررعفهم شررديد

ليكررون  ؛قررد يكتررب حرردي  المررتهم ،قررد يكتررب حرردي  المتررروك ،لكررن قررد يكتررب حرردي  الوضرراع ،لينظررر ؛لالعتبررار



نمررا  ،ينحرردي  الوضرراع ون األحاديرر  الموضرروعة يكتبرر واكمررا دونرر ،الطالررب علررى علررم برره لكررن ال لالعتبررار بهررا وا 
 :لكن المرتبة السادسة ،مث  عدمها ال يعتد بهم هؤالء وجود روايتهمهؤالء المراتب الخمس  ،للحذر والتحذير منها

َكاااااااار  م ضااااااااَطِرب    ث اااااااامل َضااااااااِعيف  م ن 
 جج

 .......................َفِفياِه َضااع ف   
 ج 

 .السابعة
 

................................... 
ل ف  ............... َ  ِبَ اَك ِفيِه ا   َلي 

 جج

 ................... َأو  َمَ ال  م وِجب   
................................... 

 ج 

 .يعني فيه خالف
ااااااااوا  ........................... َطَعن 

 جج

ُ  َلاااااااايِ ن    اااااااا  ِفيااااااااِه َكااااااااَ ا َساااااااايِ    ِحف 
 ج 

 ،أقر  منهرا "ففيره ضرعف" ؟حرد أم الب، يكترب حديثره وينظرر هر  وافقره أمضرطر  ،منكر ،ضعيفخفيفة ألفاظ  هذه
لريس برذاك يعنري لريس برذاك القروي أو بررذاك  ،أو مقررال موجرب ،أو مقرال فيره مقرال ،فيره ضرعف ،أقر  ضرعف منهرا

لررف فيرره خررالف ،لرريس بررذاك المتررين أو ،الثقررة ا أيهمرر ؟أو سرركتوا عنرره هيرر، اآلن أيهررم أشررد طعنرروا فطعنرروا فيرره ،فيرره خف
طعنوا فيه عند غيره على حسب الترتيب ألن ن يعني سكتوا عند البخاري أشد م ؟على حسب ما ذكرنا اآلن ؟أشد

 .السابعة التي يكتب حديثهم لالختبار واالعتباراإليش؟ طعنوا فيه في المرتبة ، و سكتوا عنه في المرتبة الرابعة
................................... 

 جج

ُ  َلايِ ن  .............  ا  ... َكَ ا َسيِ    ِحف 
 ج 

 ،لرين يعنري فيره ضرعف خفيرف ،لكرن يقبر  اإلنجبرار علرى مرا تقردم فيكترب حديثره ،قبر  حديثرهيكذا سري  الحفرظ ال 
 ،بن حجر في مقدمرة التقريربااسمعوا القاعدة التي قعدها  ..،ويريد به ،بن حجر من هذا اإلطالقاويكثر الحافظ 

ولرم يثبر  فري حقره مرا  ،مرن لريس لره مرن الحردي  إال القلير  ،ه مرن الحردي  إال القلير مرن لريس لر :الخامسة :يقول
ال فلرين ،يترك حديثه من أجله ومناقشرة هرذا القاعردة والتطبيرق عليهرا يحتراج إلرى دورة فنشرير  ،فإن توبرع فمقبرول وا 
وال أريرد أن  ،برن حجرر يطرولاد والكالم في هذه المرتبة عنر ،لين يعني أنه لم يتابع في مروياته ،إليها إشارة خفيفة

 .ألنه لن ينغلق إال باالسترسال وضرب األمثلة ؛أفتح الملف
 .يعني يأتي مخلط يأتي بما يفعرف وبما يفنكر ،يعني تعرف بعض حدي  وتنكر بعض ))تعرف وتنكر(( 

 ......................فيه قد ت لموا 
 ج

 ................................... 
 

لف"" :مث    .فيه ا 
 وكتباااااااوا عااااااان  اااااااؤالي ماااااااا نماااااااوا 

 

 ................................... 
 

 ويستفاد من ؟يتابعوا ؟ لالعتبار والنظر ه  توبعوا أو لميشإلوالكتابة هنا ل ،ما رووه عن غيرهم كتبوها :يعني
 .إذا جاء  من طرق أخرى ترتقي على ما تقدم ،أحادثهم

................................... 
 لالعتبااااااااااار دون أن يحاااااااااات  بااااااااااه

   ج
 ج

 ............................مااا نمااوا 
 .................................... 

 

نما يحتج به  إذا توبع. يعني بمفرده وا 



 ................دون أن يحااااات  باااااه
 وعلااااااااام  ا الناااااااااو  مهااااااااام فانتباااااااااه   ج 

 

أنا أريد طالب  ،هو بأمس الحاجة إليه ،لتعدي  يحتاجه طالب العلمالجرح وا ، هذا النوع من علمفي غاية األهمية
ذا سمع فالن ،شخص يريد أن يقلد اأم ،العلم يهي  نفسه ألن يكون عالمًا في هذا الشأن  ،صحح الحدي  يكفي وا 

 .هذا مسألة أخرى  ،الحدي  يكفي ضعفوفالن 
 وقااااااااادم الجااااااااارح علاااااااااى التعاااااااااديِي 

 

 عناااااااد الجماااااااا ير علاااااااى تفصاااااااييِ  
 

 ؟نعم
 طالب:........

 ؟وين
 طالب:........

 .ضعيف مجزوم بضعه
 طالب:.........

 ؟نعم ،يعني ضعفه منجبر، العتبارلالسادس والسابع معًا يكتب  ،ال ،ال
 طالب:........

له، لكن فيه ضعف يعني ما تفرق الوصف مالزم  ،ضعيف مجزوم به ؟يعني ضعيف تختلف عن فيه ضعف
أو  الن منافق أو فيه نفاق، فالن جاهليف ،الثاني أخف بال شك ؟نعم؟ أيهما أقوى  ؟فالن معتزلي وفيه اعتزال بين

 .طيب ؟فرق كبير نعم هذا مثله واضح ،فيه جاهلية
 وقااااااااادم الجااااااااارح علاااااااااى التعاااااااااديِي 

 

 عناااااااد الجماااااااا ير علاااااااى تفصاااااااييِ  
 

  لجارح زيادة علم خفيا: يقدم الجرح ألن مع نقدم؟ قالواذا اجتمع في الراوي جرح وتعدي  ما الذي الجرح إ ،نعم
ال ما عدله ء قادح ما عرفهالمعدل حكم على الظاهر والجارح عنده شي ،على المعدل فعلى هذا يقدم  ،المعدل وا 

ألكثر لكن يبقى أنه إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثاًل بعض يرجح التعدي  اوهذا رأي  ..،مسألة ، وهذهالجرح
 .أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه يعني إذا كان المرجح ،تقانواإلبالحفظ والضبط وبعضهم يرجح  ،بالكثرة

 وقرررررررررررردموا الجرررررررررررررح لكررررررررررررن إن ظهررررررررررررر
 مررررررررن عرررررررردل األكثررررررررر فهررررررررو المعتبررررررررر  ج

 جج

 ،ه واحد وعدله جمع من أه  العلم يقدم التعدي ن أكثر من المعدلين شرحه واحد نبز كالم الحافظ العراقي إن كا
  .نعم ،ألن مع الجارح زيادة علم خفي  على المعدل ؛وأما تقديم الجرح فعند التساوي ال بأس

َفااااااااان ِ  َهَمااااااااااف  ِمااااااااان  َأَ ااااااااامِ  ال   َوال م ب 
الِ  اااااااِ  الط ااااااار  َر  ِبَجم  اااااااد  َهاااااااا ي   َوِعل م 
َحااااااااِديِ  َوَكااااااااَ ا ااااااااَباِب ال  اااااااام  َأس   َوِعل 
اااااااااَواَل َعَلاااااااااى َأق َسااااااااااِم اااااااااَرِح ال  ي ع   َول 
اااااااااي   ِييااااااااالِِ  الَتَحم   َوَصااااااااا ل َمااااااااا   َتم 

اااااااااااااِرِح الطل  َيع   اِلاااااااااااااب  ِلااااااااااااا َداِب َول 
َحااااااااِدي ِ  َ  ِفااااااااي ِكَتاَبااااااااِ  ال  اااااااان   َوالص 

َهاااااااااا َأو  َمااااااااات نِ   ق وع   ِفاااااااااي َساااااااااَند  و 
اااااااا ِ  ااااااااِ َ ا َعاااااااان  َعاااااااااِلم  م َح ِ   َأو  َأا 
ااااااااااَ ا ِهاااااااااامِ  َفا    َتاِريِاااااااااااِه ِمااااااااااَن ال م 
ااااااااااااَلِم اااااااااااِف َوِباِ س  ِعت ِ  َوالِحل   ِباااااااااااال 
اااااااااااااااا اأَلَدا َفَوق ت اااااااااااااااه  التلَأ  اااااااااااااااي    َأمل
ِ  َوالط ااااااااااَلِب  اااااااااي  َبِياااااااااي ِللشل  َماااااااااا َين 
اااااااااِدي ِ  اااااااااَماِ  َوالتلح  ِ  َوالسل َعااااااااار   َوال 



اااااِحيِ  َلاااااه   َِ َوِبالتلص  اااااب  اااااَتِن ِبالضل  َواع 
ااااااِنيَف َلااااااه   َلااااا   ِفيااااااِه َكااااااَ ا التلص   َوِرح 
ِاَك َأو  َثاااان  ِثَ ااا    اااِر   َعَلاااى َشاااي   َواع 
ااااااااااااَتِيي   ااااااااااااَمع ه  اَل َيش  ااااااااااااَدَما َيس   َوِعن 
ااااااي  َلااااااه  يااااااَؤدِ   ااااااي    ِماااااان  َأص   َوالشل
ِظاااااااااااااااااااااااااهِ   َوَواِجاااااااااااااااااااااااااب  َأَداؤ    ِبَلف 
َتاااااااااااااِد  َيب  ااااااااااااارِِ  َفل   َوِبَحاااااااااااااِديِ  ِمص 
َتِنااااااااي اااااااام وِ  ِفيااااااااِه َيع  ااااااااَرَة ال َمس   َوَكث 

 ج

ا َوَ ااااااايِ ن  م شاااااااِكَله   اااااااه  َواِضاااااااح  ت ب   َفا  
َله   ِتَباااااااا   َشاااااااكِ   َوَماااااااا ِباااااااِه ِماااااااِن ال 
َ اااااااه   اااااااي  َصاااااااِحي   َح ل  َأو  َفَعلاااااااى َأص 

ااااااااِتمَ  ي  ِباس   اِعِه ي ِاااااااااي  ِبااااااااَأ ِ  َشااااااااي 
دِ  وَن َساااااااااار  َحااااااااااِديَ  د  ِصااااااااااِي ال  َيف   َول 
ِظاااااااااااااهِ  ِف ِحف  ااااااااااااارِِ  ِااَل ِلَفاااااااااااااو   اَل َغي 
 ث ااااااااامل َحاااااااااِديِ  َغيااااااااارِِ  ِمااااااااان  َبَلااااااااادِ 
يااااااوِق َفااااااااف ِطنِ   ُ ااااااَرِة الف  َ  ِبَكث   َلااااااي 

 ج

 : -رحمه هللا تعالى- يقول المؤلف
 والمبهمااااااااااف مااااااااان أ ااااااااام الفااااااااان 

 

 فاااااااااي ساااااااااند  وقوعهاااااااااا أو ماااااااااتن  
 

وما  ،وأنه ال بد من الوقوف على أسمه ،تسميته بمجهول الذا  ،السند تقدم في الكالم عن الجهالةالمبهم في 
، فالمبهم فال يمكن الحكم عليه البتة اً دام مبهم ماأما  ،ليتم الحكم على الخبر على مرويه وتعديالً  اً جرح :قي  فيه
 .كلهم عدولألن  ،حابة ال يحتاجون إلى تسميةإذا ثبت  صحبته فالص إال الراوي عن رج  مثاًل اللهم أال يسمى

 ...................... من أ م الفان 
 

 فاااااااااي ساااااااااند  وقوعهاااااااااا أو ماااااااااتن  
 

ن إذا وقع  في السند هذا أمر ال بد منه اإلمام المطلع الحافظ الواسع  ..،لم يوقف عليه فهو أن يوقف عليه وا 
 ،نعم ،جرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهملكن ليس آلحاد الناس أن يضعف بم ،اإلطالع له أن يضعف

أما اإلمام المطلع من األئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم عليه بالجهالة ويضعف  ،ليس له ذلك ولو بح  ما بح 
هذا في  ،هذا تقدم ذكره ؟هي جرح أو عدم علم بحال الراوي ه  وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة  ،الخبر من أجله
نعم نحرص على تعيينه لكن  ،-عليه الصالة والسالم-لمتن إذا جاء اسم شخص رج  سأل النبي السند أما في ا

لم نقف على  :الشراح ن يرد ذكره باإلبهام في متون األحادي  يقولملم نقف عليه كثير من الرواة كثير مإذا 
إذا  ،حتاج إليه عند التعارضنعم تعيينه ي ،ألن المقصود يتم بدونه ؛واألمر فيه أخف من وروده في السند ،اسمه

مث  نحتاج إلى قبله أو بعده رض هذا الخبر بما هو ، أو متقدم اإلسالم وعو كان هذا السائ  مثاًل متأخر اإلسالم
بوصف يمكن أن يقيد به الخبر تعيين المبهم يحتاج  اً نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصف ،هذا
حنا يهمنا السؤال إ سأل ؟ليش نبح  عن الرج  -سلمصلى هللا عليه و -  النبي سأل رج :ال يقول شخص ،إليه

األسماء المبهمة في )كتاب الخطيب  :من أهمها ،فيه المؤلفا  واوألف ،هذا مهم عند أه  العلم :ال نقول ،والجواب
المستفاد من ) :جمعهالكن من أباب كثير من أه  العلم لهم كتب في هذا ال( والنووي له كتاب، و األنباء المحكمة

 .وهو مطبوع ،هذا من أجمعها ،الحافظ العراقيابن للحافظ أبي زرعة  (مبهما  المتن واإلسناد
 ...................................  وعلمها يدر ...................... 

اسم قف على ال إذا جمع  طرق الحدي  ت :نقول ؟ما سمي كيف ندري  ما سميخالص الرج  ذا  ؟كيف ندري 
أحيانًا الرواة يقصدون حذف  ،وقف  عليه الحمد هلل ام، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق إذا -إن شاء هللا-الرج  



لكن هو  ،ذكرهنبغي إشاعته وال ألنه سأل عن أمر ال ي ؛عليه اً ستر  ؟لماذا ،وال يعتنون بالبح  عنه ،الرج 
 .يستفتي فال يذكر اسمه سترًا عليه
 بجمااااااا  الطااااااارالِ وعلمهاااااااا يااااااادر  

 أو أااااااااا  ا عاااااااان عااااااااالم  مح اااااااا ِ   ج 
  ج

 .بذلك وألف فيه العلماء المطلعون يدرون ال سيما من اعتنى نعم
 ...................................  وعلم أسباب الحدي ............... 

بأسباب  يعتنى :نقول ،-عليه الصالة والسالم-كالم النبي  : يهمنا نحنقد يقول قائ  أسباب ورود الحدي  مهم،
تدل  ذكر السبب ،بفائدةما هي نعم له فوائد  ؟فائدةمن ه  له ، بأسباب نزول القرآن ىورود الحدي  كما يعتن

ن كان  ،ا أورده بفصه بسببه ومسببه جزمنا بأن الراوي ضبطعلى أن الراوي ضبط الخبر إذ أحيانًا السبب وا 
حيانًا نحتاج إلى السبب لكن أ ،برة بعموم اللفظ ال بخصوص السببالمسألة عند أه  العلم كالمتفق عليها أن الع

ن كان الجماهير ،نعم قد نحتاج إلى هذا ،اإلطالق أو نخصص به العموملنقيد به  على أن ب  نق  االتفاق  وا 
في العام أو نخصص به ما ما أطلق يانًا نحتاج إلى السبب ونقيد به أح ،العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 .في الحدي  عفمّ 
 .......طالب:

 .طيب 
 .......طالب:

ء ثم أعيد طبعه قديمًا في جز طبع محقق، مطبوع في ثالثة مجلدا   (المستفاد من مبهما  المتن واإلسناد)
 ؟اآلن القيام مع القدرة حكمه لم تستطع فعلى جنب((ن فإ ،لم تستطع فقاعداً ن فإ ًا،قائم ص ))عندنا  ،محققاً 
ألنه صلى قائم الصالة نعم تشم  الفريضة والنافلة  ؛هذا النص عمومه يشم  الفريضة والنافلةومقتضى  ،ركن

طيب عندنا عموم  ،سواء كان فريضة أو نافلة اً قائمي وهو مستطيع القيام أن يصل يفيجب على من أراد أن يصل
هذا يشم  نعم أيضًا  ،حدي  صحيح ((لقائم))صالة القاعد على النصف من أجر صالة ا: أخر معارض

عموم الحدي  األول يقتضي  ،تعارض عندنا عمومان ؟كيف نفع  إلزالة مث  هذا التعارض ،الفريضة والنافلة
وعموم الثاني  ،نعم ،مطلقًا من قعود إذا كان مستطيع للقيام سواء كان فريضة أو نافلةالتصحيح للصالة  عدم

كيف  ؟طيب انتهينا ،فريضة كان  أو نافلةصف ليس له من األجر إال الن يقتضي أن الصالة صحيحة لكن
نحتاج إلى  ؟لك؟ ما الدلي  على ذيشإنعم على شان  ؟ه  نحم  األول على الفريضة والثاني على النافلة ؟نجمع

يعني  ،دخ  المسجد والمدينة محماة -عليه الصالة والسالم-سبب ورود الحدي  الثاني النبي  ،أمر نتمسك به
))صالة القاعد على النصف من  :-عليه الصالة والسالم-فقال النبي  ،س يصلون من قعودفوجد النا ،فيها حمة

ألنه ما يمكن يصلون ؟ نافلة؛ ال نافلةا  هذه فريضة و  :أوالً  ،قاموا ،فتجشم الناس الصالة قياماً  أجر صالة القائم((
ألن غير المستطيع أجره  ؛الحدي  محمول على المستطيع ، أيضاً -صلى هللا عليه وسلم-قب  أن يجي النبي 

جعلنا نحمله على اللي ويش  ،لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام ًا،صلى جالسإذا النافلة ي الفريضة و كام  ف
الحدي  أمر في ورود فمعرفة أسباب  ،لنزي  به التعارض، اآلن......... إلى سبب الورود إال سبب الورود ؟هذا

 .كما أولف في أسباب النزول ،أولف فيه مؤلفا و  ،غاية األهمية



 وعلاااااااام أسااااااااباب الحاااااااادي  وكاااااااا ا 
 

 تأرياااااااااااه ماااااااااان المهاااااااااام فااااااااااا ا 
 

هذا الحدي  قي  في  ،معرفة المتقدم من المتأخر نحتاج إليه لمعرفة الناسخ والمنسوخ ،حتاج إليهتأريخ الحدي  ن
سه  ي ،يؤرخ تأريخاً  : من أرخىوالتأريخنعرف التواريخ، مكة في المدينة في تبوك بفي كذا وهذا الثاني غزوة كذا و 

نعم األمم  ،وهذا شأن األمم األمية كلها إلى وقتنا هذا ،والسبب في التأريخ كانوا يؤرخون بالوقائع ،تاريخ :فيقال
األمم األمية تؤرخ بالوقائع، لما كان  األمة أمية لم يكثر فيها كتابة ، األمية أما األمم الكاتبة تؤرخ بالسنين

في السنة من  ،بدر في مكة في المدينة في تبوك، ما يقولون: في السنة األولى من البعثة يؤرخون في غزوة
ألنه  ؛احتيج إليه ،احتيج إلى تاريخ -رضي هللا عنه-نعم ما يقولون هذا، لكن في عهد عمر  ،كذامن الثانية 

ال ا  ن الماضي و شبعا -رضي هللا عنه-نظر عمر لفالن على فالن إلى شعبان، ي جاء شخص في صك في دين
ال ما يحتاج ،في سنة ما ؟شعبان القادم  عإلى التاريخ فاجتم جفاحتي ،حاجة ضروريةيحتاج  ؟يحتاج إلى التاريخ وا 
فمن ذلك اليوم والناس  ،أن يكون شهر هللا المحرم هو أولهامبدأ التاريخ من الهجرة، و على أن يكون الصحابة 

لمين دين وأه  الدين وهجرة سيد المرسلين على كثير من المسيؤرخون بالتاريخ الهجري إلى أن خف وزن ال
كيف طمع بحطام  ،وطمع في حطام الدنيا من جهة ثانية ،تقليد من جهة ،لناسل فأرخوا بتواريخ غيرهم تقليداً 

 ؟نعم ؟الدنيا
 طالب:.......
وعشرين يمكن يزيد له يوم إذا أرخ بالتاريخ الميالدي بدل ما يحاسب الموظف يعني بعد تسعة  ،نعم يزيد له يوم

 ال ،فنترك حضارتنا ونترك ديننا وما يصلنا به بسبب تواريخ اآلخرين ،د ثالثين أو واحد وثالثين أحياناً عيعني ب
 .شك أن هذا خل 

 وليعااااااااارح الاااااااااوال علاااااااااى أقسااااااااااِم
 ج
 ج

 ................................... 
 

ال ال؟  مولى أبي بكر بالل م،فالن مواله م،فالن مواله :الوالء إذا قي   صحيح وا 
................................... 

 ج
 ج

 بالعت  والحلف.................... 
يتعاهدون ويتواثقون ، على االستعانة على طاعة هللا ،على التناصر ،كذا علىيتعاهدون ويتعاقدون نعم  :الحلف

 .لم تحص  مع غيره ،-ة والسالمعليه الصال-خاصة بالنبي  ةألن البيع ؛لكن ال يتبايعون 
................................... 

 ج
 ج

 بااااااااااالعت  وبااااااااااالحلف وبا سااااااااااالِم 
 ج

ال ؟ ال الا  كان جده رقيق و  م،به البخاري الجعفي موالهبن بردز  اإلمام محمد بن إسماعي  بن إبراهيم ،وباإلسالم
 .باإلسالم ؟يشإفانتسب إلى جعف ب لم على يد يمان الجعفي والي بخارى ليس برقيق إنما جده أس

 وصااااااااا  مااااااااا  تمييااااااااال  التحماااااااااي  
 

 أماااااااااااااااا األدا فوقتاااااااااااااااه التأ اااااااااااااااي   
 

ومتى يكف عن  ؟ومتى يؤدي يحد  ؟يعني متى يتحم  يحفظ ؟ومتى يؤدي ؟طيب متى يتحم  الطالب الحدي 
  محمود وحجتهم حدي ،والجمهور على أن الخمس السنين أول سن التحم  ،يتحم  التحدي  إذا ميز ؟التحدي 

بن خمس اوكان  ،في وجهه من دلو -عليه الصالة والسالم-بن الربيع حينما عق  المجة التي مجها النبي 
 :قالوا ،خمس الحد الفاص الفجعلوا  ،خمس :لكن الذي في الصحيح ،أربع سنين :جاء في بعض الروايا  ،سنين



فمتى ميز فهم الخطاب ورد  التمييز ك إلىلكن الصواب أن مرد ذل ،عق  محمود المجة إذًا ك  يعق  في الخمس
ذا  سنين، ويحضر المجالس ولو كان قب  خمس ،أن يحفظ الحدي  ؟الجواب يمكن يحفظ ويش المانع يميز لم وا 

، منهم من يميز قب  خمس ،فالتمييز يتفاو  ،لكلم يتأه  لذ عليه وهوال يحضر وال يحفظ وال يرهق ويضيق 
لكن هذا في األمور الخاصة التي لإلنسان  ،يستمر ومنهم من ال يميز مطلقًا بعد ،إلى العاشرة ومنهم من ال يميز
 ،لكن إذا لم يتأه  فال ،وليبادر األب في تعليم ابنه ما أمكن إذا تأه  ولم يشق عليه ذلك ،أن يفع  أو ال يفع 

وضربوهم  ،لصالة لسبعبا))مروا أوالدكم  ،األمور العامة التي تشم  الناس كلهم ال بد من سن محددة في الشرع
والشارع حينما يالحظ  ،له حكم نادر والنادر ما ،وهو ما ميزالطف   هاألن السبع يندر أن يصل عليها لعشر((

تجد بعض الناس من  ،لصالة إذا ميزواباا أوالدكم و ر ، مأمروهم إذا ميزوا :أنه قال عموم الناس يعني تصور
 ،مميز من الحرص :يضيق على الناس ويؤذيهم يقولو تين الحرص يجيبه وهو يقوم ويعثر سنة ونصف سن

ما يترك التشريع العام هذا ، وبعضهم عند باب المسجد يلعبون عياله عشر سنين اثنا عشر سنة وهللا ما ميزوا
وأن   ء.. عادي خالص إذا أنس  منه شي......... لكن كونه يطلب العلم أو ال يطلبه ،الناس  الجتهادا

قد يميز قب  سبع نعم قد يميز لكن الشارع يضع سن يميز يعني فهذا هو الفرق  ،خليه يسمعحريص على العلم 
عشرة ألنه ما يمكن يص  يكون خمسة عشرة إال المكلف  الخمسأيضًا وضع التكليف ب ،فيه الجميع إال ما ندر
 .مكلف ، فإذا كم  خمسة عشر سنةله حكم إال القلي  النادر وهذا ما

 حماااااااااي  وصااااااااا  مااااااااا  تمييااااااااال  الت
 

 .................................... 
 

وأيضًا يصح تحمله  ،ويحضر مجالس الحدي  ،بعد تمييزه يصح تحمله حفظفإذا  ه،تحمليصح يعني إذا ميز 
عند  ؟لكن متى نطلب الشروط ،يصح تحم  فاسق ،يتحم  يحفظ حدي  ، يصح تحم  كافر،ولو فقد الشروط

كافر واآلن هو مسلم وأنا  : حفظتهلكن لو قال ،قف خبرك غير مقبول :افر قلناإذا أراد أن يؤدي وهو ك ،األداء
في  أنه قرأ -عليه الصالة والسالم-جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسراء بدر حفظ عن النبي  يقب  خبره،

ها حال ألنه أدا ؛ خرج  في الصحيحين وغيرهماو نه   عتحملها حال كفره لكن قبل ،ورة الطورسبصالة المغرب 
 ..،ويمكن ،ويمكن يؤثر عليه ،هو مكلف ما ،ؤمن أن يكذبما يألنه  ؛إذا كلف ؟الطف  متى يقب  خبره ،إسالمه
فاسق تحم  حال الفسق نعرف أنه فاسق لكن إذا أدى وهو مكلف  ،ولذا ال يقب  خبره وال تقب  شهادته ،نعم

 .الحساب هنا وق  األداء
.................................... 

 

 أماااااااااااااااا األدا فوقتاااااااااااااااه التأ اااااااااااااااي   
 

 .يعني جميع الشروط السابقة
 أجمرررررررررررررررع جمهرررررررررررررررور أئمرررررررررررررررة األثرررررررررررررررر
 برررررررررررررررأن يكرررررررررررررررون ضرررررررررررررررابطًا معررررررررررررررردالً 
 حافظررررررررررًا إن حررررررررررد  حفظررررررررررًا يحرررررررررروي 

     ج
 

 والفقرررررررررره فرررررررررري قبررررررررررول ناقرررررررررر  الخبررررررررررر 
 أي يقظررررررررررررررررًا ولررررررررررررررررم يكررررررررررررررررن مغفررررررررررررررررالً 
 كتابرررررررررررررررره إن كرررررررررررررررران منرررررررررررررررره يررررررررررررررررروي 

 ج

 ؟يشة يقول إوفي العدال: إلى أن قالنعم 
 ؟يش..، بأن يكون إن عاقالً بأن يكو 

 .....قد بلب**  بالغًا ذا عق ِ 



 ؟يش، افتحوا، افتحوا علّي، بأن يكون إال
 بأن يكون عاقاًل... 

 أ  ي ظا . طالب:
 ؟يشال، بأن يكون إ
 طالب:........

 .ذكرناها هاذي ،ال ،ال
 "سليم الفع "

 مرررررن فسرررررق ومرررررن خررررررم مرررررروءة ومرررررن
 زكرررررررررررررراه عرررررررررررررردالن فعرررررررررررررردل مررررررررررررررؤتمن   جج

 
 ج

 ،الحفظ خوان ،وال يطمئن اإلنسان إلى حفظه ،يحتاج إلى مراجعة مستمرة ،حفظ خوان ويحتاج إلى مراجعةال
 .لكن شغلونا عنها ،مث  الفاتحة ااألبيا  كنا نحفظه

.................................... 
 وليعاااااااااااااارح الطالااااااااااااااب لاااااااااااااا داب 

 

 أماااااااااااااااا األدا فوقتاااااااااااااااه التأ اااااااااااااااي   
 ماااااااااا ينبياااااااااي للشاااااااااي  والطاااااااااالِب 

 

صاحبه ال يستفيد منه وغيره  :ألن العلم بال أدب أوالً  ؛ا طالب العلمهذه من أهم ما يعنى بهاب الطالب والشيخ آد
ِلَك  ال يستفيد منه أيضاً  وا  ِمن  َحو  َ ل ِب اَلنَفض  َُ ال  نَف َفظًّا َغِلي نعم هذا يخاطب به  [( سورة آل عمران951)] }َوَلو  ك 

من  ءأنه إذا كان عنده علم أنه يؤخذ عنه العلم ولو كان عنده شي ره أيضاً لكن يخاطب به غي ،الشخص نفسه
يوصون  ،صون الشيخ بأن يصبر على الطالبو وي ،ولذا يوصون الطالب بأن يصبر على جفاء شيخه ،الجفاء

طيب ما  ،تين؛ ألن الكالم يوجه إلى فئويوصون الشيخ بأن يكون حسن الخلق ،الطالب بأن يكون حسن الخلق
 ،فك  له من الخطاب ما يخصه ،ب  تأخذ عنه وتصبر على جفائه ،ما تترك ؟ر شيخ حسن الخلق تتركتسي
وأن  ،النية االشيخ المحد  أن يصحح، يعني فيما يذكر في آداب الطالب و على الجميع أن يصحح النية :فأوالً 

العلم  ،ن المسألة ليس  بالسهلةأل ؛وال يشركان في هذه النية ،والدار اآلخرة -ج  وعال-ينويا بذلك وجه هللا 
أول من تسعر بهم النار هم وحدي  الثالثة الذين  ،الشرعي من أمور اآلخرة المحضة التي ال تقب  تشريك

 :تعلم  ليقالال  :قالفيم وسنين طويلة خمسين ستين سنة علّ تعلم و م فيجيب بأنه م وعلّ منهم من علِ  ،معروف
فليحرص طالب على تصحيح  ،الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النارفهذا أحد  ،معلم :وعلم  ليقال ،عالم
مما ينبغي أن يهتم به و  ،وآفا  القلب ،فا  الحواس: آويجتنب اآلفا  ،أيضًا يحرص على اآلداب األخرى ، النية
م  ّللا   ألنها خير معين على التحصي   ؛التقوى  وا  ّللا َ َوي َعلِ م ك  يحذر ك  الحذر من الكذب  [قرة( سورة الب282)] }َواتل  

ة   َودل ِ َياَمِ  َتَر  اللِ يَن َكَ ب وا  َعَلى ّللالِ و ج و  ه م م س  َم ال  والكذب على هللا وعلى رسوله من  [( سورة الزمر06)] }َوَيو 
 أمر الكذب على هللا ،تقدم الحدي  فيه هذا))من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار(( أعظم األمور 

ب  عليه  ،ألنه إذا أفعجب بنفسه احتقر اآلخرين ؛أيضًا يحذر من اإلعجاب بنفسه ،اإلشارة إليه  وتقدم ،خطير
 .أن يتواضع ويعرف قدر نفسه

 والعجب فحذره إن العجب متجرٌف 
 

 أعمرررررررال صررررررراحبه فررررررري سررررررريله العررررررررِم  
 



ال موهبة حفظ هللا يعني أعطاه  ،أيضًا يحذر الكبر ال يتكبر على غيره يتكبر على الناس ويتغطرس عليهم فهم وا 
ِرح  َعن  آَياِتيَ  :لو قي -ج  وعال-هللا  ،ال وَن } من؟  }َسَأص  فلينتبه طالب  [( سورة األعراف930)] اللِ يَن َيَتَ بلر 

ق خالالجامع أل)نعم  ،وألف  فيها الكتب ،نحي  إليها في كتب علوم الحدي والطالب واآلداب للشيخ  ،العلم لهذا
كتب من الوفيه أيضًا  (تذكرة السامع والمتعلم) ؟يشابن جماعة اسمه إكتاب  ( وفيها أيضاً السامعآداب الراوي و 
وهذه الكتب ينبغي أن  ،طالب العلم ب عظيم ال يستغني عنهالبن عبد البر كتا (جامع بيان العلم وفضله)في 

 .ويديم النظر فيهايعنى بها طالب العلم، 
 الحاااااااادي ِ والصاااااااان  فااااااااي كتاباااااااا  

 ....................................  ج 
 

 ؛وتحتاج إلى كتابة ،ألن الفوائد عمومًا تحتاج إلى تقييد ؛يحرص على كتابة الحدي  ،يكتب ،يعني يكتب الحدي 
لكن ينبغي أال يعتمد على  ،إليهما يكون فالذي ال يكتب يخونه الحفظ أحوج  ،ألن العلم صيد والكتابة قيده

ال ه ثم يتلف ما كتب لئال تفوته الفائدة ثم بعد ذلك يحفظ، وبعض المتقدمين يكتب لئثم يحفظ ،يكتب ،ةالكتاب
وأنتم مر عليكم إلى  ،خبر أن الحدي  موجود في كتاب نعم سه ، إذا يعتمد على ما كتب ثم بعد ذلك ينسى

ورقم أبيه ما  هرقم أم اللي يخزن لجوال لكن اآلن يوم جاء ا ،كلكم تسجلونها -أرقام التلفونا -عهد قريب األرقام 
 .وأهم منها الحفظ ،فالكتابة أمرها مهم جداً أعتمد على هذا، خالص حفظه ألنه ي

 والصاااااااان  فااااااااي كتاباااااااا  الحاااااااادي ِ 
 والعر ...............................  ج 

 

إذا كان هذا من  ، ال سيماواعرض ما كتب  على الشيوخ ،وقاب  وقارن  ،اعرض ما كتب  على األص  ،العرض
 .ألفهذا على   إذا سددوك وصححوا وتمرن نعم ،دعهم يسددوك ،تأليفك

 والعر  والسما .................   ...................................
 .يعني اسمع من الشيوخ

 ..........................والتحدي    ...................................
 .تأهل  له حد  أيضًا إذا

 ...................................  واعتن بالضبَ.....................
يفرقررون بررين الكتابررة  -وهررذا يوجررد حتررى عنررد المتقرردمين-بعررض النرراس  ،برره مررا كتابترره، اعررتنجررود  ،كتابتررك أضرربط

نعرم هرذا  ،النسخ الجمي ون يضبطون الكتابة بخط نيعت ،ألن عندهم خطوط ؛التي لذا  الكتابة وبين خط التعليق
، نعم ،أما خط التعليق والمشق وغيره من الخطوط المستعجلة يحتاجون إلي هذا إذا كان الوق  ال يسعف ،للثاب 

رحمه -ن تيمية ابمث  شيخ اإلسالم يسعف،  عمره كله ما هألن وقت ؛ما يرفع القلم ،لكومن أه  العلم من ديدنه ذ
مرا  ،تحرر عليها جواب وهو مستوفز يريردهاو جالس هذه فتوى يا شيخ نبغي يرفع القلم يأتي شخص وهما  ،-هللا

 ءشري ،برين الظهرر والعصرر ؟الحمويرة ويرن ،مرا يرفرع القلرم ،صرفحة يكتب له مائتين وثالثرين ،جلس على األرض
كيرف العقر   ،يعني ما يكفيها دارسرة سرنة يعنري علرى وجههرا ،تدرس الحموية في وق  طوي  ،ما يخطر على بال

فعلررى طالررب العلررم أن  ،-جرر  وعررال-فترروح مررن هللا  ،أعاجيررب ؟كيررف نقررض التأسرريس ؟كيررف منهرراج السررنة ؟لنقرر وا
يصررعب  ،يكتررب وهررو مسررتعج  إذا راجررع يصررعب عليرره أحيانرراً  اآلن؛ ألنرره أيضرراً ، ويعتنرري بالضرربط يعتنرري بكتابترره

 .عليه



 ...................................  .....................وبالتصحي  له 
يلحررق يسررمونه الحررق  ،يصررحح مررا فاترره ،نعررم ،عنررد مقابلررة المكترروب بأصررله أو علررى الشرريخ ،يصررحح عنررد المقابلررة

ثرم يضررعه فرري  ،يخررج لرره تخررريج ،يخررج لرره، و يلحقرره مررن الجمر  وأحيانررًا يسرقط سررطر الرذي يسررقط مرن الكلمررا  أو
ويحتاجهررا كرر  مررن يعرراني  ،وقرر  طويرر وهررذه أمررور بسررطها يحترراج إلررى  ،ويضررع عليرره صررح ،مقابرر  هررذا التخررريج

تقانرره  ،التررأليف أو تحقيررق الكتررب ونشررر الكتررب وعلمرراء الحرردي  سرربقوا غيرررهم بقرررون فرري كتابررة الحرردي  وضرربطه وا 
وقر  النظرارة مرا تسرعفك أحروج مرا  كيجير، بال ،علرى سرتة فكتبه واضحًا يعني ال تدقق الحرف باعتبار نظرك سرتة

اكتبه واضح من أول األمرر وبرين  ،ال ،ال ،ة واحتج  إليه احتج  إلي نظارةيعني إذا ضعف  الحافظ، تكون إليه
، لكرن فيمرا بعرد ترذهب ألن المعنرى قرد يسرعفك اآلن ؛بين وضح ما يشك  من معاني علق عليه في وقتهرا ه،مشكل
ن المعراني بين المشك  سواًء كا ،المعنى يفتح هللا عليك بتفسير كلمة أو جملة ثم بعد ذلك تحتاجها ما تجدها عن

ومنهم من يرى أن الشرك  لجميرع الكرالم  ،اضبطه بالشك  ،لفظ مشك  يلتبس بغيره وضحه اشكله ،أو في األلفاظ
 ، الذي يشك  المشك .والمحققون يرون أن الذي يفشَك  المشك  فقط ،ك  حرف ءيشك  ك  شي

 ...................................  ورحل  فيه......................... 
برردءًا مررن  ،ورحرر  علمرراء هررذه األمررة ،إلررى الخضررر -عليرره السررالم-رحرر  موسررى  ،ارحرر  هررذه سررنة عنررد أهرر  العلررم

فرري طلررب الحرردي  للخطيررب  كترراب الرحلررةهللا بررن أنرريس مررن أجرر  حرردي  شررهر، و عبررد إلررى رحرر  جررابر الصررحابة 
 ،أن يخلرص النيرا  -جر  وعرال-هللا لكرن نسرأل  ،ومازال النراس يرحلرون  ،نماذج رائعة من هذا النوع البغدادي فيه

والرحلرة  ،كرون العلرم الشررعي يطلرب فري غيرر برالد المسرلمينفري  الشركلكرن اإل ،يطلبون العلم في البلردان واآلفراق
لكن ينبغي أن يهرتم ألمرر وهرو أنره قرد يعتررض هرذا الراحر  مرن أجر  العلرم أمرور ال  ،الحدي أه   دسنة مأثورة عن

علرم واالزديراد مرن لتحصري   يرد أن يرحر إذا كران ير  ،اسرد مقردم علرى جلرب المصرالحالمف ءيجوز لره مشراهدتها ودر 
 .فينتبه لهذاهذا، ستفاد خسر اعلم ويقف على محرما  أو يقع في محرما  هذا ما 

 ورحلااااا  فيااااااه كاااااا ا التصاااااانيف لااااااه
 ج

 ................................... 
 

ومرنهم  ،ومنهم من يصرنف علرى األبرواب ،الحروفعلى نف صيمن منهم المصنفا   أنواعويأتي  ،العلماء صنفوا
واألجرررزاء  فهنررراك الجوامرررع والسررنن والمعررراجم والمشررريخا  والمسلسرررال  ،مصررنفا  كثيررررة ،مررن يصرررنف علرررى الررررواة

 .والفوائد كتب كثيرة أله  الحدي 
 ورحلااااا  فيااااااه كاااااا ا التصاااااانيف لااااااه

 وماااااااا باااااااه مااااااان التباااااااا  شاااااااكله  ج 
 

 .يحم  على المعنى والثاني على اللفظ ،في المعنى فظ واألوللفي ال ما يلتبسيشك  
 واعااار  علاااى شاااياك أو ثاااان  ث ااا 

 أو فعلاااااااى أصاااااااي  صاااااااحي  ح  اااااااه   ج 
 

خررالص عنرري  : ارويهرراإذا عرضررتها عليرره قررال هررذه األحاديرر  رواكأو هررذه األحاديرر   إذا وجررد الشرريخ الررذي أمررأ
ومرنهم مرن يشرترط  ،ضره علرى أصر  صرحيحعر اف لكرن إذا لرم يتيسرر لرك ،يصير مأمون مضمون  ،انتهى اإلشكال
وهررذا  ،وهررذا األصرر  مقابرر  يكفرري ،لكررن يكفرري أصرر  إذا كرران صررحيح بخررط عررالم ،علررى أصررول ،أكثررر مررن أصرر 

لكررن إذا كانرر   ،ال يكفرري نسررخة واحرردة ،يحتاجرره مررن يحقررق الكتررب فررال بررد أن يجمررع نسررخ مررا يكفرري نسررخة واحرردة



والظراهر كترب كثيررة مرن نسرخة  ،هد في تصرحيحها وتصرويبهانسخة فريدة ويخشى من ضياع العلم الذي فيها يجت
 .الخل من لكن ما يؤمن في هذه الحالة  ،واحدة

 وعناااااااااااادما يساااااااااااامعه ال يشااااااااااااتيي
 ياااااااااي هبااااااااأ  شاااااااايي باسااااااااتماع   ج

 ج 
البقيرة    وهذا بر  يضرر هرذا يجرر  ،ال يكلف نفسههذا نام مث  هذا وجوده مث  عدمه يتكي و يعني بعض اإلخوان ي

ذا تثاب شخص تثاب معه عشرة ،نعم ،على النوم يعنري فري الدراسرة النظاميرة  ،أفضر حضروره فمثر  هرذا عردم  ،وا 
هذا ال يوجد فري الطرالب الرذين  لكنمع زميله، يوجد بعض الطالب يقرأ في كتاب ثاني أو في جريدة أو يتشاغ  

لك وهللا نحسربهم كرذ ءشريبغرون وال ي ،ال يرجرون شرهادا هرؤالء  -جر  وعرال-فري بيرو  هللا من أج  العلم  جاءوا
 .حسيبهم

 .......................... ال يشتيي
 ياااااااااي هبااااااااأ  شاااااااايي باسااااااااتماع   ج

 ج 
مثر  هرذا  ،ويحفظ والشيخ يملري كتاب آخرمعه قطني ينسخ ، الدار -رحمه هللا تعالى- قطنيوتقدم ذكر قصة الدار 

 .ال بأس
 ججج   والشااااااي  ماااااان أصااااااي  لااااااه يااااااؤد 

 ................................... 
 

ثرم الطالرب  ،ال يخونره الحفرظ فيقرع الخطرأ، لرئن شيخه وقابله عليه أو على أصرلهعمن األص  الذي نسخه يؤدي 
 .فال بد من األصول المعارضة الموثقة ،أيضًا يخونه الحفظ فيقع في الخطأ

 والشااااااي  ماااااان أصااااااي لااااااه يااااااؤد 
 وليفصااااااااااي الحاااااااااادي  دون سااااااااااردِ   ج

  ج
يوضررح ويفصرر  بحير  يحفررظ عنره الحرردي  علررى  ،ال ،ويأكر  بعررض الحرروف ،الشريخ وهررو يملري ال يسرررع ويهررذرم

مثر  هرذا يأخرذ عنره  ،بعرض النراس خلقرة مرا يسرتطيع يفصر  ،المشرتكى فرإلى  هللا نعرم إذا كانر  هرذه خلقره ،وجهه
يوقررف عنررد بعررض و  ؟مررا هررذا :ويقررال للشرريخ ،خرروان بعضررهم مررن بعررض، ويتثبرر  اإلويسرردد مررن غيررره ،هررذا العلررم
 .دون سرد على ك  حال من أمكنه التفصي  يفص  ،ي تفو الكلما  الت

 بلفظاااااااااااااااااااااااااه  وواجاااااااااااااااااااااااااب أداؤ 
 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم      

  جج 

 ال غيااااااااااااار  اال لفاااااااااااااوف حفظاااااااااااااه 
 حفظاااااااااا  وتبليياااااااااا  لااااااااا اك الحكاااااااااِم

 
 جج 

 فوعراه ثرم أداه كمرا سرمعه(()) فرإيش؟ (())نظر هللا امرأ سمع مني حديثاً الحدي  كما سمع  طيب األص  أن يؤدى
أجررازوا الروايررة  -الجمهررور–يعجررز عررن استحضررار اللفررظ أجرراز العلمرراء  ،لكررن قررد يعرروز اللفررظ ،هررذا األصرر  برراللفظ
علرررى أن يكرررون مرررن أراد الراويرررة برررالمعنى عرررارف  ،أجررراز الجمهرررور الروايرررة برررالمعنى بشررررطها ،برررالمعنى بشررررطها
 ،ال ،ال ،دي مرن حفظرهيرؤ علرى السرنة و أم شرخص جاهر  يهجرم ال برد،   المعراني يعالم بما يح ،بمدلوال  األلفاظ

وعلمراء الحردي  رجرال  ،إحنرا رجرال والصرحابة رجرال :يقرول ،من يحرف المعراني كمرا هرو موجرود اآلن وأسوء منه
 -نسرأل هللا العافيرة-ويتصرف في شررع هللا هرذا  ،الشريعةفي ويحرف في النصوص و  ،ك  يطالب بفهمه ويحرف
ولرم ووقر   حفظ السنة وتبليرب السرنة وأعجرزه اللفرظ فري ظررف مرن الظرروف أما من هدفه  ،معرض للعقوبة العاجلة

ن احتاط وقال ما يدل على أنه روى يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجمهور ةتسعفه الحافظ فهو..، بالمعنى  ، وا 
، للفرظ بدقرةقرال هرذا اا مر -عليره الصرالة والسرالم-سرامع أن النبري لبرين لينعرم ل ،أو بمعنراه ،أو بنحروه ،أو كما قال



وأوجب الرواية باللفظ جمع من أه  العلم منهم محمد  ،على ك  حال الراوية بالمعنى عند الجمهور جائرة بشرطها
 .بن سيرين

 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم      
 ...................................   جج 

 
 جج 

ألنره  ؟لمراذا ،المدونة ال تجوز روايتها بالمعنىأيضًا الكتب  ،أما شخص فدم ما يفهم هذا ال يجوز له أن يتصرف
 .والرواية بالمعنى إنما أبيح  للحاجة ،ال يستحي  أن تروي باللفظ

 بلفظاااااااااااااااااااااااااه  وواجاااااااااااااااااااااااااب أداؤ 
 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم      

  جج 

 ال غيااااااااااااار  اال لفاااااااااااااوف حفظاااااااااااااه 
 حفظاااااااااا  وتبليياااااااااا  لااااااااا اك الحكاااااااااِم

 
 جج 

 .الحدي هذا ستنبط من يضيع هذا الحكم الذي ي السنةهذه ال تضيع لئ
 .......طالب:
 و؟ه وش

 طالب: ساقَ البيف   ا.
 ؟يهأ

 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم      
 حفظاااااااااا  وتبليياااااااااا  لااااااااا اك الحكاااااااااِم   جج 

 
 جج 

 ؟ها "جال بمعنا  أل ي الفهم"
 بلفظاااااااااااااااااااااااااه  وواجاااااااااااااااااااااااااب أداؤ 

 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم      
  جج 

 ال غيااااااااااااار  اال لفاااااااااااااوف حفظاااااااااااااه 
 اك الحكاااااااااِمحفظاااااااااا  وتبليياااااااااا  لااااااااا 

 
 جج 

به حسرمرن اإلنترنر  تفاترك الردرس  ،المصرور ءأشك  عليك شي ،ي ريحكم الطباعة والتصويرللاخوان أنتم أنتم اإل
الظراهر أن العلرم خرالف غيرره  ،هللا المسرتعان ؟لكن ه  يستفاد من النعم كما ينبغري ،يعني نعم ال تعد وال تحصى

  متين يحتاج إلى معاناة. له العلمصعب تحصي هتيسر أمر  امن األمور كلم
 نعم اقرأ.

ِظاااااااااااااااااااااااااهِ   َوَواِجاااااااااااااااااااااااااب  َأَداؤ    ِبَلف 
 جااااااااااال بمعنااااااااااا  أل ااااااااااي الفهااااااااااِم
َتاااااااااااااِد  َيب  ااااااااااااارِِ  َفل   َوِبَحاااااااااااااِديِ  ِمص 
َتِنااااااااي اااااااام وِ  ِفيااااااااِه َيع  ااااااااَرَة ال َمس   َوَكث 
ااااااَنَد    َحااااااِديِ  ِان  َشااااااا َأس  اااااا   ِلل   َوال َجم 
وِح ال م ع َجااااااِم اااااار  ن  َيَشااااااا َعَلااااااى ح   َواِ 

ااااار     اااااِحيِ  َوال َحَسااااان   َوَقص   َعَلاااااى الصل
ِعَلاااااااااي   ن  َيَشاااااااااا َرتلَباااااااااه  َعَلاااااااااى ال   َواِ 
اااااااا ِ  ااااااااَراِح ث اااااااامل َيس   َأو  َفَعَلااااااااى اأَلط 
ِعب ا َجِميااااااااَ  َمااااااااا َقااااااااد  َوَرَدا ااااااااَتو   م س 

 ج

ِظاااااااااااااهِ   ِف ِحف  ااااااااااااارِِ  ِااَل ِلَفاااااااااااااو   اَل َغي 
 حفظاااااااااا  وتبليياااااااااا  لااااااااا اك الحكاااااااااِم

 ج

 ث ااااااااامل َحاااااااااِديِ  َغيااااااااارِِ  ِمااااااااان  َبَلااااااااادِ 
  َ ياااااوِق َفاااااااف ِطنِ  َلاااااي   ُ  بت ثياااااار الف 

ااااايِ  َصااااااِحب  َعَلاااااى ِحاااااَد     َحاااااِديَ  ك 
َهاااااااِم اااااااِه اف  ِف   اااااااَواِب ِلل   َأو  َفَعَلاااااااى اأَلب 
ااا   َحَسااان   ِبيناااِه ال َجم   ُ َلاااى َوَمااا   َف  َأو 
ااااااِتاَلَح َماااااان  َنَ ااااااي   ااااااا ِفيااااااِه اا  ن  َبيِ   م 
الِ  اااايِ  َماااات ن  َمااااا َلااااه  ِماااان  ط اااار   ِفااااي ك 
ااااااااااااا ت ااااااااااااب  َتَ يل ااااااااااااوِن ك   َداَأو  ِبا ص 

 جج



 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
  وبحااااااااااااادي  مصااااااااااااار  فليبتاااااااااااااد

 
 ج

 ................................... 
 

ألنهررا زيررادة تعررب وعنرراء  ؛ليسرر  مطلوبررة لررذاتهاالرحلررة لمررا ذكررر الرحلررة وشررأن الرحلررة عنررد أهرر  الحرردي  ذكررر أن 
فرإذا أترم روايرة حردي  بلرده ومرا عنرد  ه،بلرد ،صرهفعلى طالب العلم أن يعنى بحدي  م ،تطلب للحاجة، إنما ومشقة

 .علماء بلده يرح  إذا كان عند غيرهم قدر زائد
  وبحااااااااااااادي  مصااااااااااااار  فليبتاااااااااااااد

 
 ج

   ثااااااااام حااااااااادي  غيااااااااار  مااااااااان بلااااااااادِ  
كران  لكرن إذا ،ينتق  إلى البلدان األخرى ليطلب العلم إذا كان البلد ليس فيه عالم يأخذ عنره العلرم ينتقر  ألول مررة

 تها.ألن الرحلة ليس  مطلوبة لذا ؛يستفيد أن يستفاد فيه عالم يمكن
 لاااااااي  بت ثيااااااار الشااااااايوق فاااااااافطنِ   ج  وكثاااااااارة المساااااااامو  فيااااااااه يعتنااااااااي

 

ذا أرد  أن تثبرر  شرريوخك يقررال ،والتقيرر  فررالن وفررالن : رحلرر علررى شرران تقررول ؟شيعنري الرحلررة علررى شرران إيرر  :وا 
ألن  ؟شيخ واحد أفض  ممن له ألف شيخله إال  كم من شخص ما ؟ه  هذا المقصد صحيح ؟فالن له ألف شيخ
ونتيجررة سريئة تنبررأ عررن خبرر   ،ومباهرراة النرراس هررذه حقيقرة مرررة ،أمررا إذا كران الهرردف تكثيررر الشريوخ ،المقصرود العلررم

 ،ال ،التقير  بفرالن وعرالن اأنروهللا  :ال ليقول ،إذا رح  يرح  لفائدةأن لكن على طالب العلم  ،وسوء قصد ،طوية
 .وخلمجرد كثرة الشي ،ال

 ...................................  والجم  للحدي .................... 
نعرم لره أن يضرع  ،لكن طالب العلم ال يبادر بالتأليف قب  أن يتأه  ،التصنيف في الحدي  مطلوب ممن تأه  له

وكر  هرذه  ،لره أن يختصرر بعرض الكترب ،لره أن يحررر بعرض القضرايا ،له أن يكتب فري بعرض المسرائ  ،مشاريع
فيهرا وتبقرى عنرده هرذه المشراريع ويعيرد  ،لكن ال على أساس أنه يفيد غيره ينروي برذلك إفرادة نفسره ،تحصي لروافد ل

ال فاألصر  أنره ال يصرنف حترى يتأهر  ،فلره ذلركإذا تأهر  أنها تستحق النشر فيما بعد  النظر إن أعجبته ورأى  ،وا 
 .دي  بأسانيدها مرتبة على حسب رواتهااحألفيذكر ا ،المسانيدعلى  فلاء ألكن إذا صنف  إن ش

 .......................ان شا أسند 
 حااااادي  كاااااي صااااااحب  علاااااى حااااادة     ج 

 
 ج

 .مما صنف على المسانيد مالطيالسي وغيرهو كما فع  اإلمام أحمد 
ن يشااااااا علااااااى حااااااروح المعجاااااام    وا 

 ...................................   ج
 ج 

 .واء كان  لأحادي  أو للرواة رواة األحادي س المعجميشأ على حروف 
 ................على حروح المعجام  

َهاااااااِم   ج اااااااِه اف  ِف   اااااااَواِب ِلل   َأو  َفَعَلاااااااى اأَلب 
 ج 

، يعني كما فع  البخاري ومسلم وقبلهما اإلمرام مالرك يرتب األحادي  على األبواب ،يرتب األحادي  على األبواب
نعم على المسانيد يفيد  ،والترتيب على األبواب مهم جداً  ،كلهم على األبواببن ماجه ا ئيالنساوأبو داود الترمذي 

يعنرري مررن أراد  ،كتررب األطررراف تررؤدي الغرررض فيهررا ، وهررذهفرري معرفررة الطرررق وحفررظ سالسرر  المكثرررين مررن الروايررة
تحفة  ،شراف مثالً ويستعين على ذلك بتحفة األ ،حفظ األسانيد بحي  إذا حفظ إسناد واحد تحته مائة حدي  يرتاح

 .يستفيد من هذه الكتب فائدة عظيمة ،أو أطراف المسند أو غيرها ،أو إتحاف المهرة ،األشراف



................................... 
 وقصااااار  علاااااى الصاااااحي  والحسااااان

  ج 

َهمِ   ِه اف  ِف   َواِب ِلل   َأو  َفَعَلى اأَلب 
................................... 

 .ألنه ال يحتج به ؛تج به يقتصر على الصحيح والحسن وال يخلط الضعيفالذي يح
 وقصااااار  علاااااى الصاااااحي  والحسااااان

 أولى...............................   ج 
 .من الخلط بحي  يكون الطالب تائه ال يميز بين المقبول والمردود

................................... 
 ج

 ج  أولااااى وماااا  تبيينااااه الجماااا  حساااان 
هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهرذا مقبرول  :إذا بين قال ،يعني إذا بين درجا  األحادي  يجمع ما يخالف

 .في الباب من أحادي  صحيحة وغير صحيحة الجمع حسن ليطلع الطالب على ما ،وهذا مردود ال بأس
ن يشاااااااااا رتباااااااااه علاااااااااى العلاااااااااي  وا 

 مبينااااااا  فيااااااه ااااااااتالح ماااااان ن ااااااي   ج
  ج

هررا علرى مررا قرررر أهرر  العلررم ، ومررن أعظمفرري ذلررك المصرنفا  العظيمررة ، العلر  وقررد ألررفى الرررواةنعرم االخررتالف علرر
إذا تأهر  العرالم لتصرنيف علرى العلر  ال شرك أن العلر   ،العرالم :فرإذا تأهر  ال أقرول الطالرب أقرول ،قطنيعل  الردار 

عليررك بالراحرة أنرر   :لره يقررال ، فكثيرر مررن النراسإال الواحرد مررن األلرف هرذا العلررم وأغمضرها فررال يتأهر  لرره أدقمرن 
لكرن  ،أن  انظر فري كترب األحكرام وأحادير  األحكرام وبركرة ،نظر في العل  وال في كتب العل لل كقدراتك ال تأهل
لعلررك أن تكررون ممررن  ر فرري كتررب العلرر : انظررر وأدم النظررمتميررز علررى غيررره يقررال لرره ، الطالررب نابررهإذا وجررد نابغررة

 .نى الحدي  المع وتقدم بيان مع ،يؤلف في هذا الباب
ن يشاااااااااا رتباااااااااه علاااااااااى العلاااااااااي  وا 
 أو فعلاااى األطاااراح.................. 

  ج

 مبيناااااااا  فياااااااه اااااااااتالح مااااااان ن اااااااي 
.................................... 

  ج
 ،األشرراف بمعرفرة األطرراف تحفرة :مثر  ،تحر  أسرماء رواتهرا ،األطراف يقصد بها ترتيب األحادي  برذكر أطرافهرا

 بررذلك ذكررر طرررف الحرردي  مررا هررو بكامرر ،أطررراف المسررند يقصررد  ،وغيرهررا بررأطراف المسررانيد العشرررةإتحرراف المهرررة 
لتيسرير قرد يرذكر تكترب أطرراف األحادير  لو  ،يعنري ممرن رواه مرن الصرحابة والترابعين ،طرف الحردي  تحر  الررواة

برررين هرررذه ففيررره ترررداخ   ،يرررذكر طرفررره مرررن غيرررر نظرررر إلرررى الصرررحابي ورترررب علرررى حرررروف المعجرررم ،علرررى الطرررالب
طررراف ورتبرر  علررى الحررروف مثرر  الجررامع الكبيررر والجررامع الصررغير وغيرهررا هرررذه األعلررى  ، فررإذا اقتصررراألشررياء
 .تكون كالفهارس لطالب العلم ،كالفهارس

 فااااي كااااي مااااتن مااااا لااااه ماااان طاااارالِ   ............................ثم يسِ  
  ج 

، غيرره وأيعنري مثر  مرا فعر  المرزي  ،له من طرق  ق ماسو يثم  ،يذكر المتن بذكر طرفه ،يجمع الطرق لهذا المتن
 :وأقررول ،متنرره أو فرري سررندهكرران الحرردي  مررن خلرر  سررواء فرري هررذا أو مررا يصرراحب  ،يعرررف الطالررب مررا يرردورلكرري 

ويررش  ،طالررب العلررم كمررا يتربررى علررى كتررب الرجررال الطريقررة الترري شرررحناها يتربررى علررى كتررب األطررراف بررأن ينشرررها
العكررس لررو هررذا الكترراب المختصررر  لو ، أنررا أقررال ،قتصرررون كررذايو  ،ون عررن مختصرررا النرراس يبحثرر ؟معنررى ينشرررها

 ،لو طالب العلم تعب عليه ورجع ك  لفرظ إلرى مصردره ول:قأنعم أنا  ،مثالً  اً أربعة عشر مجلد ؟تحفة األشراف كم
تكررون عنررده  طرقرره وألفاظرره إال مررا ينتهرري مررن هررذا الكترراب وينشررره بجميررع ،هررو بكثيررر ونشررره فرري خمسررين مجلررد مررا



إال يخررج اإلنسران إلرى ويحتراج  ،ويحتراج إلرى عكروف ،نعرم يحتراج إلرى تعرب ،ملكة حديثيرة يمكرن يضراهي الكبرار
 .-إن شاء هللا تعالى-فيدرك  ،من بيته إال إلى الضروريا  والواجبا 

 ............................ثم يس ِ 
 مسااااااااتوعبا  جمياااااااا  مااااااااا قااااااااد وردا

 ج 

 الِ فااااي كااااي مااااتن مااااا لااااه ماااان طاااار 
.................................... 

 ج
 ج 

وهرذا  ًا،مطلعر اً ليكون إمامًا حافظ ؛يستوعب ك  ما يستطيع الوقوف عليهوالمعاجم، في الجوامع والسنن والمسانيد 
ال كثرررة قررراءة األسررانيد وكثرررة  ،الحافظررة تسررعفه  ال سررميا إذا كانرر  :المتررون والحافظررة ال تسررعف أنررا أقررولقررراءة وا 

 .أما من تسعفه الحافظة يعتني بالكثرة الكثير إذا كان  الحافظة ال تسعف،ناية بالقلي  أفض  من الع
 مسااااااااتوعبا  جمياااااااا  مااااااااا قااااااااد وردا

 

 أو باصااااااااااااون كتااااااااااااب  ت يااااااااااااادا 
 ج
 

 ،يختص بالصحيحين مثاًل إذا كان  حافظته أق  يعتني بالصرحيحين يرذكر طرقره يجمرع ألفاظره يعتنري بهرا: يعني
ذا كان  حافظته أو  يضيف إليهرا إلرى أن يحريط برأكبر قردر يسرتطيعه مرن يبدأ ثم  ،سع يعني يعتني بالكتب الستةوا 

 .السنة
  .كم  ،كم 

ِتَصااااااااااارِ  ااااااااااف  ِباق  َلي   َوَتاااااااااامل َمااااااااااا َأم 
  َ ااااااااام  اَل ي ِحاااااااااي ِعل   ِا   َكاااااااااَن َ اااااااااَ ا ال 
اااااااوَله  َوَعاااااااى  َلِ ااااااانل َمااااااان  َكااااااااَن أ ص 
ااااااه  َقااااااد   ااااااي  َفاااااان   ِمن  ااااااون  ك  ااااااَو ف ن   َو  

ااااااااااونِ َوِحاااااااااايَن تَ  ااااااااااف  ق اااااااااارلة  ال ع ي   مل
ِتااااااااااااااَدا ااااااااااااااا َواب  ِ ِاَتام  ااااااااااااااد  وِل  َوال َحم 
َمِعاااااااين   ِبَيااااااااِي َأج   َعَلاااااااى ِاَتااااااااِم اأَلن 
ِفااااااااااااَرة   َماااااااااااا   َوَمي  ااااااااااااو َرح  ج   َوّللالَ َأر 
َيااااااااااِفر  التلاااااااااولاب   ِحيم  ال  اااااااااَو الااااااااارل  َفه 
ااااااَتِنر   ( ِبااااااِه اس  َيات َهااااااا ق ااااااي  )َقَماااااار   َأب 

 ج
 ج

اااااااااوِلِه َماااااااااَ  ا  ِتَصاااااااااارِ َعَلاااااااااى أ ص   ا 
  َ ل  َواَل َبِساااااااااااااااااي  ِباااااااااااااااااِه م َطاااااااااااااااااول
ااااااااه  اللااااااااِ   َتَفرلَعااااااااا ِيااااااااِه ِمن   َلاااااااام  ي ع 
ا فَمااااااان  َجااااااادل َوَجاااااااد   اااااااِنيف  اااااااِرَد َتص   أ ف 
ااااااااااااونِ  ن  َمك  ل ِؤ ال  ت َها ِبااااااااااااالل ؤ   َسااااااااااااملي 
َمَدا اااااااااَلم  َساااااااار  اااااااااَلة  َوالسل  ث اااااااامل الصل
ِبِه َوالتلاااااااااااااااِبِعين    َوآِلااااااااااااااِه َوَصااااااااااااااح 

َبااااااااااااااااا    ِبَنا َوَتو  ااااااااااااااااارة  ِلاااااااااااااااااَ ن   م َكفِ 
ااااااااااار    ااااااااااَو ال َو لااااااااااااب    ِبَيااااااااااِدِ  ال َاي 
) َهِمااااااار  م  َين  َهاااااااا )َلَجااااااااَي َغاااااااي   َتاِريا 

 ج

 .وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 -رحمه هللا تعالى:-ناظم في ختام هذه المنظومة الطيبة الجامعة المفيدة النافعة يقول ال

 وتاااااااااام مااااااااااا أمليااااااااااف باقتصااااااااااارِ 
 ...................................  ج 

 ج

 .هذه األبيا  القليلة نسبياً ختصر شديد جمع أطراف هذا الفن بواباقتصار 
................................... 

 علاااااااااى أصاااااااااوله مااااااااا  ااتصااااااااااِر   ج 
 ج

 .ريع والفوائد واالستطرادا  تترك للمطوال اأما التف ،على أصول هذا الفن
َ  ا ا كااااااااان  اااااااا ا العلاااااااام ال ي َ    ج  حااااااااي  باااااااااااااااااه مطاااااااااااااااااول  وال بساااااااااااااااااي

  ج



لم يحط بالسنة  ،صحيحليس ب :نه أحاط بالسنة يقال له: إيعني من قال ،علم الحدي  وما يتعلق به بحر محيط
ج  -لكن هللا  ،ويحفظه الكبار والصغار فالسنة بحر محيط ،يعني إذا كان القرآن محفوظ بين الدفتين ،أحد
أخذ بقدر ما  ممنه فك  ،قسم هذا العلم -عليه الصالة والسالم- والرسول ،هلم يعطه لغير  يعطي فالن ما -وعال

 .هادوقسمه وأر  -ج  وعال-أعطاه هللا 
  َ َ    ج  ا ا كااااااااان  اااااااا ا العلاااااااام ال يحااااااااي  باااااااااااااااااه مطاااااااااااااااااول  وال بساااااااااااااااااي

  ج
أن األص  في  ، معمختصرفي اليعني  ،أن كلمة بسيط هنا استعمال دارج ، معيعني ال مختصر وال مطول

وقد ألف كتب  ،واألص  أن البسيط يقاب  الوجيز ،المطول يريد به المختصر الشيخ لما قاب  بهلمبسوط و البسيط ا
البسيط المبسوط  ،الوجيز هو المختصر، ال ؟يعني البسيط هو المختصر ، البسيط والوسيط والوجيز،في هذا
كما هو  ،بسيط ووسيط ووجيز وفي التفسير ،نعم وفي الفقه وسيط وبسيط ووجيز ،فعي  بمعنى مفعول ،الطوي 
 .معروف

 ل ااااااان مااااااان كاااااااان أصاااااااوله وعاااااااى
 ...................................   ج

 

 ،الذي تفرعا ، وفهمها على وجهها لم يعيه منههذه المنظومة هوأدرك حقيقة ما حوت ،ى أصول هذا الفنعو من 
-إن شاء هللا تعالى-وفهمها ال يعجزه  ،خرى تترفع على األصول والقواعد الكلية يدركها من الكتب األ الفروع التي

 . 
 .كتاب مستق  هفنون، وألف في ك  فن من ك  نوع من أنواع الحدي  فن مستق وهو فنون، 

 و ااااااو فنااااااون كااااااي فاااااان منااااااه قااااااد
 أفااااااارد تصااااااانيفا  فمااااااان جاااااااد وجاااااااد   ج 

 ج 
، إنسان يرجو رع حصدومن ز  :ق  ،من جد وجد ،ال يستطاع العلم براحة الجسم أبداً  ،في علم إال وجد ما ،نعم

لبال مرتاح الجسم نفسه بالعلم وهو مرتاح ا يريد العلم ويمنيمن الناس  اً كما أن زيد ،زرع ما يمكن ما الزرع وهو
 :يقول ،ما يمكن أبداً  ما تعب وال عانى

 وحااااااااااين تمااااااااااف قاااااااااارة العيااااااااااونِ 
 ...................................   ج 

 ج

 .في هذه المنظومة
................................... 

 ج 

 سااااااااااااميتها باااااااااااااللؤلؤ المكنااااااااااااونِ  
 ج 

هو البارد  :والقر ،ألن دمع الفرح بارد ؛عين: قرة الذي يفرح يقال له ،نعم ،قرة العين إذا برد  :وقرة العيون يقال
دمعها  ،مر مفرحأألنها نعم قرة العيون  فليتولى حارها، ى قارهامن تول: يقولون  ،والقار يقابله الحار ،يقابله الحر

 .نعم بخالف دمع الحزن فهو حار، بارد
، بالحمد ختم الحمد -رحمة هللا عليه-يعني كما بدأ الشيخ  "والحمد هلل"المكنون  ؤاللؤل :هذا اسمها "سميتها"

َعاَلِميَن  ِ َربِ  ال  د  وِ  َوا  م  َأِن ال َحم   [( سورة يونس96)] }َوآِار  َدع 
 اوالحمااااااااااااااد هلل اتامااااااااااااااا  وابتااااااااااااااد

 ثاااااااام الصااااااااالة والسااااااااالم ساااااااارمدا   جج 
  ج

 .بذلك أيضًا ختم
 ثاااااااام الصااااااااالة والسااااااااالم ساااااااارمدا  ...................................



 ...................................  على اتام.......................... 
 .عليه أفض  الصالة والتسيلم، فهو خاتم النبيين ،ختام وخاتم بمعنى واحد

ِبَياِي . ..............ِاَتاِم اأَلن 
َمِعين    َأج 

ِبِه......................   َوآِلااِه َوَصااح 
 ج

عليه -فاآلل وصيته  ،آلل حق على األمةاألن لك  من الصحب و  ..،جمع بين اآلل والصحب ألن لك  منهما
واسطة بينه وبين من وهم ال ،الخير إلى األمة ، وموصلوملته ، وناشرووالصحب حملة دينه ،-الصالة والسالم
عليه الصالة -وفي اقتفاء أثر النبي  ،لهم أيضًا حق في تبليب هذا الدين ؛ ألنلهم بإحسان "والتابعين"جاء بعده، 
 .بإحسان -والسالم

 وهللا أرجااااااااااااو رحماااااااااااا  وميفاااااااااااارة
 لااااااااااااااااا نبنا وتوبااااااااااااااااا  مكفااااااااااااااااارة  جج 

  ج
جميع ذنوبه يسترها و  ،ليه في دنياه وفي أخراهأن يغفر له ويرحمه ويستر ع -ج  عال-هللا  نعم ك  إنسان يرجو

 .ويمحصها ويكفرها بالتوبة النصوح المقبولة المستجمعة للشروط اويغطيه
 فهاااااااااو الااااااااارحيم الياااااااااافر التاااااااااواب  

 ...................................  ج
 ج

ثراها ؛ ألن آالعلمن طالب  عفضالً من أهم المهما  لعموم المسلمين  هذه من األسماء الحسنى التي معرفتها
إذا عرف  أنه ، وتتعرض لهذه الرحمة ،رحمته رحيم ترجو -ج  وعال-يعني إذا عرف  أن هللا  ،تترتب عليها

الناس  ،بيده الخير بيده مجامع الخير كلهاترجو منه التوبة، تواب  ،ةر فتعرض نفسك لهذا المغ غافر غافر الذنب
 .هو الذي يمنعو  ،هو الذي يعطيو  ،هو الوهاب الذي يهب ،هللا لكال يستطيعون أن يقدموا لك أي خير لم يكتبه 

 أبياتهاااااا قاااااي: )قمااااار( باااااه اساااااتنر
 ج 
 ج

 تأرياهاااااااا )لجااااااااي غااااااايم  ينهمااااااار( 
 ج

هذه هاه؟  ؟أبجد فمن يرتب لنا الحروف ،هذا التاريخ والحساب على طريق الجم  معروف عند أه  العلم
؟ بغتة كم توافقلي فعندنا من يشوف  ،يمته من الحسابتكتب الحروف مفردة ويوضع على ك  حرف ق طريقتهم
 ؟أن  تكتبها من جديدبغتة، 

 طالب:.......
 ؟والغينطيب  ،بغتة الباء اثنين
 طالب:.......

 .خر الحروف؟ ألف ألف، الغين ألف آوينالغين 
 طالب:.......

لك ، نعم ولذمائة وسبعة؟ ألف وأربععمن يجم ،خمسة ؟والهاء ،مائةدور لنا التاء، أربع ؟التاءبغتة  ،ألف ،ال ،ال
 ؟نعم ،مائة وسبعةة ألف وأربعادعى بعضهم أن الساعة تقوم سن

 طالب:.......
مائة : ألف وأربعقال رر  كلمة بغتة نعم من حساب الجم تك ،مائة وسبعةإيه من حساب الجم  ألف وأربع

 ؟القاف كم "أبياتها قمر": نأتي إلى ما عندنا ،وسبعة
 .طالب:......



"لجاي غيم   :نشوف عاد ،مائة وأربعين، ثالثمائة وأربعين جيد، ثالثوالراء مائتين ؟نعم ،أربعين ؟والميم ،مائة
 ؟الزاي ينهمر"

 طالب:.......
 ،والياء عشرة ثانيةطيب، أربعين والميم؟ نعم  ،عشرة ؟والياء ،غين ألف، الواحد ؟واأللف ،ثالثة ؟والجيم ،سبعة
 ، اجمع عندك سبعةمائتين ؟والراء ،أربعين طيب ؟والميم -شاء هللاما -خمسة  ؟لهاءوا ،خمسين طيب ؟والنون 
 وعندك ألف وعشرة ألف وخمسين ألف وستين ألف ومائة وعشرة وخمسة وأربعينوواحد أحدى عشر، وثالثة 
 ه؟ها -شاء هللاا م-طلع  مضبوطة  ،مائة وستة وستينوخمسة وأربعين ستة ستة ألف وثالثمائتين 
 :.......طالب

 ؟كم 
 طالب:.......

القاف مائة  ،القاف قمر مائةإيش؟ نعم عندك  ؟ال وين حنا ،مائة نعم، والميم أربعمائة وأربعين عند الراء ألفثالث
ما يستفيد إال الذي يقطع  ، يعنيمائة وأربعيندك هذه المائتين الراء ألف وثالثوعن ،واألربعين هذه الميم قمر

 ،وفينا بما وعدنا به من إنجاز الكتابنكون وبهذا  ،ك  حرف ما يقابله من األرقام ويكتب على الحروف هكذا
في يعني  والمشقة ي،على أننا ننتهحريصين لكن اإلخوان  ،وال أذكر إني أنجز  كتاب في وقته ،والحمد هلل

وغدًا  ،كون انتهيناولذلك ن ،تعرفون أن الصالة عليه خطر فأسبوعين شاقة جداً  ،التردد من شرق الرياض إلى هنا
  .شاء هللا إن-خميس وبعده ليلة جمعة فسحة ليلة  -شاء هللا إن-

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا 
 
 
 


